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.

