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Bijlage(n)

Geachte leden en duoburgerleden,
Bij de behandeling van de begroting 2013 is onder nummer RM012-0060 een motie ingediend waarbij het college is
verzocht de Raad te informeren over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek naar een effectiever en efficiënter
beheer van de begraafplaats. Middels dit schrijven geven wij een antwoord op deze motie.
Mede in het licht van de bezuinigingen door de afdeling OR en gezien deze motie hebben wij een extern onderzoek laten
uitvoeren teneinde na te gaan in hoeverre het verder op afstand plaatsen van de begraafplaats thans een optie is. Het
feitelijke beheer van de begraafplaats is voor een belangrijk deel overgedragen aan de Stichting Rooms-katholieke
begraafplaatsen. De gemeente beheert alleen nog de begraafplaatsadministratie en het groen. Zowel vanuit de Stichting
Crematorium als vanuit het bestuur van de Rooms-katholieke begraafplaats is aangegeven dat zij eventueel bereid
zouden zijn de begraafplaats over te nemen van de gemeente. Op dit moment verloopt de exploitatie van de
begraafplaats budgettair neutraal, maar er wordt niet gereserveerd voor het ruimen van graven en (groot) onderhoud. Uit
het onderzoek is gebleken dat het momenteel niet zinvol is om de begraafplaats verder op afstand te zetten. Ook
financieel gezien is het niet aan te bevelen. Bij het overdragen aan 'derden' dienen immers ook de financiële middelen te
worden overgedragen die nodig zijn om toekomstige ruimingen e.d. te financieren. Daar de gemeente werkt met een
jaarlijkse exploitatiebegroting en niet met een reserve of voorziening wordt niet gespaard om toekomstige kosten te
dekken en is er derhalve geen budget beschikbaar om de begraafplaats aan een derde over te dragen.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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