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Aan:  De gemeenteraad van Schagen  
Van:  Fractie CDA 
Betreft:  Onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen, specifiek te Waarland, Kerkstraat 
Datum:  22 september 2019 

Inleiding en doel 
Met deze notitie willen wij aandacht vragen voor de staat van het onderhoud en de voornemens van 
het college van B&W om het onderhoud te beperken, uit te besteden en vrijwilligers in te zetten en 
de hieruit voortvloeiende consequenties. Het betreft de begraafplaatsen:  

• Schagen, de Hoep  

• Sint Maartensbrug, Grote sloot  

• Waarland, Kerkstraat  

• Warmenhuizen, Pastoor Willemsestraat  

• Dirkshorn, Oosterdijk  

• Callantsoog, Kerkplein  

• Tuitjenhorn, Bogtmanweg  

• Petten, Bergeendstraat  

• Sint Maarten, Groenedijk  

• Krabbendam, Kerkpad  

Uit een opgesteld feitenrelaas blijkt een rommelige aanpak van dit gevoelige dossier. Cijfers sluiten 
niet aan, medewerkers geven tegenstrijdige informatie, memo’s aan de raad zijn onvoldoende helder 
en vragen van de fractie van het CDA worden als niet toereikend ervaren.

Stand van zaken 
Uit het bestudeerde feitenmateriaal sinds begin 2014 trekken wij de volgend conclusies: 

1. De begrafenis- en onderhoudstarieven (inkomsten) zijn gestegen binnen de gemeente 
Harenkarspel zijn gestegen, mede door harmonisatie van de drie gemeenten Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe. 

2. De kosten (uitgaven) die hier per begraafplaats tegenover staan kunnen door de gemeente 
niet gespecificeerd worden. 

3. Het aantal begrafenissen daalt trendmatig, crematie is meer gangbaar. 
4. Het uitgangspunt ‘begraafplaatsen moeten kostendekkend zijn’ is verlaten ingaande de 

begroting 2019-2022. Goed om daar vanaf te stappen, dit is een maatschappelijk gevoelige 
dienst die wettelijk geleverd moet worden . Vraag is of het onderhoud aan vrijwilligers kan 
worden gevraagd. 

5. Het onderhoud op de begraafplaats Waarland is niet naar behoren. Nabestaanden 
verwijderen zakken met onkruid rondom de graven (dus niet de graven zelf), de grasvelden 
zijn geen grasvelden maar onkruidvelden geworden. 

6. Er zijn stevige signalen en raadsvragen gesteld door de PvdA dat het onderhoud ook op 
andere gemeentelijke begraafplaatsen niet voldoet (bijvoorbeeld Sint Maarten). 

7. Een ‘pilot’ begraafplaats Waarland is voorbeeld stellend bedoeld en verdient dan ook een 
heldere O-meting qua kosten. Deze kan NIET worden geboden door de gemeente. Dan kan 
succes van de pilot (nl. kostenreductie) niet worden gemeten en doorvertaling naar andere 
gemeentelijke begraafplaatsen onvoldoende tot niet worden gemaakt. 
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8. Het verkleinen van de begraafplaats te Waarland leidt juist niet tot de beoogde 
kostenreductie voor de gemeente, want de aan te planten en te onderhouden bomen en 
struiken op gemeentegrond zijn duurder dan een grasveld, geven de ambtenaren aan. 

9. De kosten kunnen niet worden getoond aan de begrafenisvereniging waarmee het gesprek 
loopt. Zij weet dan ook überhaupt niet of zij dit onderhoud kostendekkend kan overnemen 
en uitvoeren. 

10. De gemeente lijkt van goede wil, maar de begrafenisvereniging heeft sterk de behoefte het 
onderhoud van de gemeente over te pakken wegens wanprestatie. 

11. Het is de vraag of het beperken van de kosten voor de begraafplaats Waarland, door inzet 
van vrijwilligers wel ten goede komt aan het hogere doel van de vereniging (het doen 
vergroten van het aantal begrafenissen door kostenverlaging), nl. de leges zijn generiek 
uniform voor heel Schagen. 

12. De begrafenisvereniging is ons inziens niet de partij waarmee afspraken kunnen worden 
gemaakt over onderhoud. Zij vertegenwoordigt niet de contractpartijen, maar zorgt voor een 
nette uitvaart. 

13. Het siert de gemeente om actief te communiceren met de contractpartijen/nabestaanden 
over de veranderingen t.a.v. de begraafplaats Waarland. En welke dat dan precies zijn. Zij 
weten van niets. 

Conclusies 
Het onderhoud is matig en de kosten zijn onduidelijk. De gemeente Schagen dient zicht qua 
onderhoud en administratie te verbeteren. Kostenbesparing voor Waarland zou € 8.000 per jaar zijn, 
maar onduidelijk is of de begrafenisvereniging met vrijwilligers zelf moet investeren in 
onderhoudsmateriaal. Als niet duidelijk is wat kan worden bespaard per begraafplaats en/of te 
Waarland omdat de nul-situatie niet duidelijk is en omdat niet wordt geadministreerd, hoe kan men 
dan het gewenste resultaat vaststellen en halen? 

De burgers van Waarland zijn verontrust, maar willen desondanks de schouders eronder zetten. De 
nabestaanden die contracten hebben afgesloten met de gemeente Waarland zijn totaal niet 
geïnformeerd. Het CDA plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de uitgangspunten pilot te 
Waarland. Want ervaringen kunnen zo niet overgenomen worden door andere begraafplaatsen. 
Voorts is het beoogde exploitatievoordeel dat mogelijk ontstaat dermate kleinschalig (€ 8.000) dat 
dit niet opweegt tegen de inspanning en kosten.  

Namelijk de onrust die ontstaat bij burgers en nabestaanden en de inspanning die moet worden 
geleverd en kosten die moeten worden gemaakt door leden van de begrafenisvereniging. Niet 
zonder meer zijnde nabestaanden, want die zijn niet geïnformeerd of bevraagd en buitenspel 
gebleven. En hoe komt het te verwachten voordeel ten goede van nabestaanden te Waarland? 

Alle gesprekken die zijn gevoerd en de nota’s die de afgelopen jaren al over dit onderwerp zijn 
geschreven (zie feitenrelaas) tot nu toe zijn een veelvoud aan inspanning van de voorgestane 
besparing. Het CDA heeft inmiddels een persbericht over dit onderwerp doen uitgaan. 

Hoe verder 
Het is naar de inwoners en nabestaanden goed dat de raad zich (wederom) breder verdiept in de 
situatie en staat van het onderhoud. En dat nabestaanden worden geïnformeerd. 

De burgemeester geeft aan voornemens te zijn een bijeenkomst over de toekomst van begraven te 
beleggen op 23 oktober a.s. Aanvang 19:00-21:30 uur, locatie Uitvaartcentrum Zijpe, Sint 
Maartensbrug. Aanmelden via begraafplaatsen@schagen.nl. 


