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Gemeenteraad Huizen 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 47 Rv0 van Dorpsbelangen Huizen betreffende de Oude Begraafplaats 

Huizen: 18-10- 2022 Uw brief van: 10 september 2022 Nummer: 2.244276 

D1405726 

Uw kenmerk: . Bijlagen: 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummeren vermelden. 

Geachte gemeenteraad, 

Met deze brief beantwoorden wij de schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van Orde 

over de Oude Begraafplaats 10 september 2022. Wellicht overbodig verwijzen wij u ook 

naar onze antwoorden (dd. 7 september 2022) op de vragen die mevrouw Van Kempen 

in de commissie heeft gesteld over de Oude Begraafplaats. 

Vraag 1 

Is het college het met ons eens, dat het een kwalijke zaak is voorde gemeente Huizen, 

dat er een burger protestgroep moest worden opgericht, omdat er jarenlang weinig is 

gedaan aan het onderhoud en het behoud van de Oude Begraafplaats? 

Antwoord 1 

We onderhouden de begraafplaatsen volgens de gemaakte afspraken. Daarbij geven we 

uitvoermg aan het ecologisch beheer door het gebruik van verschillende soorten grassen, 

kruiden en vetplanten. Specifiek voorde Oude Begraafplaats houden we met het 

onderhoud rekening met de oorspronkelijke uitstraling van een armenakker. 

Vraag 2 

Vindt het college, dat de gemeente bij de gemeentelijke Oude Begraafplaats de plicht 

heeft deze goed en duurzaam te onderhouden zolang deze begraafplaats bestaat? 

Antwoord 2 

Jazeker. Dit zijn we met u eens. 

Vraag 3 

Is het college het met ons van mening, dat het steeds gehanteerde argument geld gebrek 

voor het onvoldoende kunnen uitvoeren van het onderhoud op de Oude Begraafplaats 
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niet aan de orde is, in 2021 was een budget beschikbaar van € 843.300,- met daarin een 

bedrag van € 257.500,- aan overhead? 

In 2021 was de dekking van de kosten door de opbrengsten 99%. 

Tevens is er een voorziening begraafplaatsen van € 2.475.000,- en een voorziening van 

de opstallen van de begraafplaatsen € 273.200,-

Antwoord 3 

Met het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget zijn wij in staat om de Oude 

Begraafplaats op het afgesproken kwaliteitsniveau te onderhouden. 

Voor het overzicht van de kosten verwijzen wij naar de jaarstukken 2021 (raad 30 juni 

2022 blz. 104). De mate van kostendekkendheid was, na storting van de ontvangen 

onderhoudsgelden in de voorziening begraafplaatsen, 84%. 

Vraag 4 

Kan het college aangeven met een omschrijving en in bedragen hoe de toe te rekenen 

post overhead van 257.500,- is opgebouwd? 

Antwoord 4 

We belasten de overheadkosten door met behulp van de CBS-methode. Dit houdt in dat 

de overheadkosten naar rato van het aandeel directe salarissen en inhuur personeel aan 

activiteiten worden toegerekend. 

In de begroting was op basis van deze methode voor begraafplaatsen een bedrag 

opgenomen van 405 duizend euro, met een begrote overhead van 257 duizend euro. De 

daadwerkelijke kosten bedragen 365 duizend euro, waardoor de overhead op 

begraafplaatsen op 233 duizend euro uitkomen. 

Vraag 5 

Kan het college aangeven waarom het onderhoud van de Oude en Nieuwe Begraafplaats 

niet gescheiden in de financiële administratie c.q. begroting zijn opgenomen en de 

opstallen op de begraafplaatsen wel? 

Antwoord 5 

De kosten voor beheer en onderhoud worden toegerekend aan taakveld Begraafplaatsen 

en crematoria. Er is geen belang om dit in de begroting te scheiden voor de oude en 

nieuwe begraafplaats. Al onze accommodaties zijn per gebouw in een afzonderlijk 

onderhoudsplan opgenomen. Dit betreft ook de gebouwen op de beide begraafplaatsen. 

Vraag 6 

Is het college het met ons eens om een net beeld te krijgen op de Oude Begraafplaats, 

dat circa 80 %van de aanwezige grafmonumenten nog in een redelijke tot goede staat 

verkeren en dat deze door een vakman recht gezet kunnen worden en de overige circa 

20 %slechte of beschadigde grafstenen in overleg met de rechthebbenden en de 

Vriendengroep Oude Begraafplaats opgeknapt en recht gezet kunnen worden? 

Antwoord 6 

De graven en grafstenen zijn geen gemeentelijk eigendom. Rechthebbenden bepalen de 
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uitstraling van een graf. Als college vervullen we hierin geen rol. 

Vraag 8 

Kan het college aangeven voor het verharden van alle paden tegen welke 

uitvoeringstechnische begrenzingen het college aanloopt en waarom het college dit zo 

moeilijk vindt? 

Antwoord 7 

Zoals we recentel~k ook geantwoord hebben op vragen van de VVD (brief van 7 

september; kenmerk Z 236612.D1391253) zijn relatief eenvoudige aanpassingen al 

uitgevoerd. Een aantal zandpaden is voorzien van halfverharding. 

Daarnaast is in het verleden niet alt~d aandacht geweest voorde benodigde ruimte voor 

graven. Hierdoor komt het met name bij de smalle paden voor dat er een deel van de kist 

(voefen/benen) zich onder het pad bevinden. Verharding op dergelijke paden bemoeil~kt 

begravingen en eventuele ruimingen van graven. 

Vraag 8 

Is het mogelijk, dat het college in overleg met de Vriendengroep Oude Begraafplaats de 

begroeiing op de graven bepaalt. 

Antwoord 8 

Zoals bekend hebben we regelmatig overleg met de Vriendengroep Oude Begraafplaats. 

De vigerende budgettaire en inhoudelijke kaders zijn hierbij richtinggevend. 

Als het gaat om de begroeiing op de graven is dif een zaak van de rechthebbenden. Ook 

op dit punt verwijzen we naar onze brief als antwoord op vragen van de VVD (zie 

antwoord op vraag 7). De graven en grafstenen zijn niet van de gemeente. 

Vraag 9 

Is het college met ons van mening, dat de aula op de Oude Begraafplaats onderhoud 

problemen vertoont met name de grote halfronde deuren op de zuidzijde behoeven op 

zeer korte termijn het nodige onderhoud? Dit om grotere vervolgkosten te voorkomen. 

Antwoord 9 

De aula op de oude Begraafplaats vertoont geen gebreken. Het gebouw verkeert over 

het algemeen, zoals ook in het meerjarenonderhoudsplan van Facilicom uit 2078 is 

aangegeven, in goede staat van onderhoud. De grote halfronde deuren aan de 

achterzijde vertonen lichte roestvorming op de scharnieren. Rond om de deurknoppen en 

de weldorpel vertoont het schilderwerk barsten door de werking van het hout. Deze 

deuren, inclusief het kozijn, worden dan ook dit jaar nog behandeld. 

Vraag 10 

Is het college bereid om in overleg met de Vriendengroep Oude Begraafplaats als 

inhaalslag het onderhoud, de inrichting en toegankelijkheid van de Oude Begraafplaats 

met opstallen en overig toebehoren op een aanvaardbaar onderhoudspeil te brengen en 

dit in de toekomst door preventief onderhoud op een aanvaardbaar onderhoudspeil te 

houden? 
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Antwoord 10 

De opstallen zijn in goede staat van onderhoud (zie ook Facilicom, 2018). Het 

meerjarenonderhoudsp/an vormt de basis voor preventief onderhoud. Het 

onderhoudsniveau wordt regelmatig gecontroleerd en blaft daarmee op peil. 

Met vriendelijke groet, 

burgemmer en wetho 

J.P. ossen 

a ntesecretaris 

TROUWM
Geanonimiseerd                                      Geanonimiseerd



 

 

Aan:        Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Huizen 

Van :       Dorpsbelangen Huizen, Gerard Horst 

Betreft : Schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van orde voor de vergaderingen en de   
werkzaamheden van de raad, betreffende de Oude Begraafplaats in Huizen. 

Datum:    10 september 2022 

 

Geacht college, 

Op aanraden van de wethouder in de commissie Fysiekdomein van 7 september jl. stellen wij hierbij 
de onderstaande vragen betreffende de Oude Begraafplaats in Huizen. 

1. Is het college het met ons eens, dat het een kwalijke zaak is voor de gemeente Huizen, dat er 
een burger protestgroep moest worden opgericht, omdat er jarenlang weinig is gedaan aan 
het onderhoud en het behoud van de Oude Begraafplaats? 

2. Vindt het college, dat de gemeente bij de gemeentelijke Oude Begraafplaats de plicht heeft 
deze goed en duurzaam te onderhouden zolang deze begraafplaats bestaat? 

3. Is het college het met ons van mening, dat het steeds gehanteerde argument geld gebrek 
voor het onvoldoende kunnen uitvoeren van het onderhoud op de Oude Begraafplaats niet 
aan de orde is, in 2021 was een budget beschikbaar van € 843.300,- met daarin een bedrag 
van € 257.500,- aan overhead? 
In 2021 was de dekking van de kosten door de opbrengsten 99%. 
Tevens is er een voorziening begraafplaatsen van € 2.475.000,- en een voorziening van de 
opstallen van de begraafplaatsen € 273.200,- 

4. Kan het college aangeven met een omschrijving en in bedragen hoe de toe te rekenen post 
overhead van 257.500,- is opgebouwd? 

5. Kan het college aangeven waarom het onderhoud van de Oude en Nieuwe Begraafplaats niet 
gescheiden in de financiële administratie c.q. begroting zijn opgenomen en de opstallen op 
de begraafplaatsen wel? 

6. Is het college het met ons eens om een net beeld te krijgen op de Oude Begraafplaats, dat 
circa 80 % van de aanwezige grafmonumenten nog in een redelijke tot goede staat verkeren 
en dat deze door een vakman recht gezet kunnen worden en de overige circa 20 % slechte of 
beschadigde  grafstenen in overleg met de rechthebbenden en de Vriendengroep Oude 
Begraafplaats opgeknapt en recht gezet kunnen worden? 



7. Kan het college aangeven voor het verharden van alle paden tegen welke 
uitvoeringstechnische begrenzingen het college aanloopt en waarom het college dit zo 
moeilijk vindt? 

8. Is het mogelijk, dat het college in overleg met de Vriendengroep Oude Begraafplaats de 
begroeiing op de graven bepaalt? 

9. Is het college met ons van mening, dat de aula op de Oude Begraafplaats onderhoud 
problemen vertoont met name de grote halfronde deuren op de zuidzijde behoeven op zeer 
korte termijn het nodige onderhoud? Dit om grotere vervolgkosten te voorkomen. 

10. Is het college bereid om in overleg met de Vriendengroep Oude Begraafplaats als inhaalslag 
het onderhoud, de inrichting en toegankelijkheid van de Oude Begraafplaats met opstallen 
en overig toebehoren op een aanvaardbaar onderhoudspeil te brengen en dit in de toekomst 
door preventief onderhoud op een aanvaardbaar onderhoudspeil te houden? 

Graag schriftelijke beantwoording van de vragen tijdig voor de raad van 27 oktober a.s.  

 


