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Amendement voor de raadsvergadering van 11 februari 2021
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: Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 11 februari 2021;
Overwegende dat:
het college voorstelt:
1. de gemeentelijke begraafplaatsen als gedenkpark te beschouwen, het onderhoud te dekken
uit algemene middelen, de opbrengst grafrechten te verlagen met euro 130.000 en dit te
verwerken in de Kadernota 2022;
2. in te stemmen met het aanpassen van de begraaftarieven en die te verwerken in de
Verordening Lijkbezorgingsrechten Schagen 2022; en
3. in te stemmen met het ontzorgen van rechthebbenden en natuurbegraven mogelijk te maken
door de Begraafplaatsverordening en de Verordening Lijkbezorgingsrechten Schagen 2022
aan te passen;
in het raadsbesluit niet wordt ingegaan op een toekomstig ruimingsbeleid van de Gemeente
hoewel dit in het raadsvoorstel uitgebreid wordt behandeld;
In aanmerking nemende dat:
het Ruimingsprotocol gemeentelijke begraafplaatsen Schagen op 15 oktober 2019 door B&W is
vastgesteld;
de portefeuillehouder door raadsleden is gevraagd te wachten met ruimen van graven totdat de
raad zich hierover heeft uitgesproken;
de begraafplaatsen als gedenkpark worden beschouwd en er dan ook zo worden ingericht;
de begraafplaatsen, inclusief veel van de begravenen, integraal deel uitmaken van de
cultuurhistorie binnen de gemeente, maar van met name de dorpen en de polder Zijpe;
veel inwoners met name in het buitengebied sterk betrokken zijn bij dit onderwerp en nadrukkelijk
pleiten voor behoud van grafmonumenten, zoals bleek tijdens onder meer de informatie
bijeenkomst op 7 december 2020 en de oordeelsvormende vergadering van 13 januari 2021;
dat dit onderwerp ook leeft onder de fracties van de raad;
er op de meeste begraafplaatsen zoveel ruimte is dat tenminste nog 50 jaar begrafenissen
kunnen plaatsvinden en daarom de noodzaak van ruimen nu ontbreekt;
iedere begraafplaats binnen Schagen zijn eigen unieke waarde heeft;

belanghebbenden (begrafenisverenigingen, vrijwilligers voor onderhoud, dorpsbewoners, etc.)
zouden moeten worden betrokken bij dergelijke ingrijpende aanpassingen als ruimen;
inzake het ruimingsbeleid vanuit het raadsvoorstel niets is overgenomen in het raadsbesluit;

Stellen ondergetekenden voor om aan het voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te
voegen:
Het besluit over het ruimingsbeleid als punt 4 toe te voegen met de volgende tekst:
4.

graven van vastgestelde cultuurhistorische waarde en koopgraven worden niet geruimd. Het
ruimen van huurgraven vindt pas plaats na zorgvuldige consultatie van de belanghebbenden
(begrafenisverenigingen, vrijwilligers voor onderhoud, dorpsbewoners, evt. nabestaanden
etc.), waarbij in ogenschouw wordt genomen in hoeverre de personen onderdeel van de
cultuurhistorie van hun dorp of polder vormden. Hierbij zijn mede van (doorslaggevend)
belang: de beschikbare ruimte op de betreffende begraafplaats en het aanzien van de
begraafplaats.

De nadere uitwerking van de voorgenomen aanpassingen aan de begraafplaatsen naar aanleiding
van de huidige besluitvorming ziet de raad binnen afzienbare tijd met belangstelling tegemoet.
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Toelichting
De Gemeente Schagen, de portefeuillehouder en de betreffende ambtenaren verdienen veel lof voor
het raadsvoorstel, dat op de punten 1 t/m 3 breed gedragen lijkt door de bevolking en de politiek.
Echter, gezien de sterke betrokkenheid van veel bewoners bij evt. ruiming van graven, ligt het in de
rede ook dit onderdeel van het raadsvoorstel te verwerken in het raadsbesluit, waarbij het besprokene
en toegezegde tijdens de informatieavond(en) wordt meegenomen.
Er zijn tien gemeentelijke begraafplaatsen met onderling aanzienlijke verschillen, waaronder
eenvoudig gesteld acht kleinere, intieme begraafplaatsen die integraal deel uitmaken van de
geschiedenis van deze voorheen vrij gesloten dorpsgemeenschappen. Dan verreweg de grootste, die
van Sint Maartensbrug voor de gehele polder Zijpe, die als relatief leeg gekwalificeerd kan worden.
Tenslotte de begraafplaats in Schagen waar ook nu nog geregeld begrafenissen plaatsvinden en die
tamelijk vol is.
Gezien de sterke band van bewoners met 'hun' begraafplaats en daar begraven personen, ligt zo min
mogelijk ruimen voor de hand, evenals maatwerk voor ruiming per begraafplaats, en waar mogelijk,
belanghebbenden, zoals uitvaarverenigingen, op de begraafplaatsen actieve vrijwilligers en
dorpsbewoners hierbij te betrekken.
Voor de motivatie van vrijwilligers, zonder wiens inzet het niet mogelijk zou zijn het nodige onderhoud
van de begraafplaatsen te doen en deze aldus de gewenste uitstraling te geven, is het belangrijk dat
de grafmonumenten van ‘hun’ mensen gehandhaafd blijven.
Daarnaast is het streven om van de gedenkparken oases van rust te creëren waar het aangenaam
pozen en reflecteren is. Dan is het van belang dat er geen “kaalslag” van grafmonumenten
plaatsvindt, die ternauwernood worden opgevuld, maar er juist zoveel mogelijk blijven bestaan.
Maar bovenal: iedere begraafplaats is uniek. Wij pleiten dan ook voor een zorgvuldige en
toegesneden aanpak voor iedere begraafplaats, waarin best enige differentiatie in aanpak, inrichting,
capaciteit en uitstraling op zijn plaats kan zijn.

