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'Anita Louwes'; 'Arvid Lange'; 'Auke Oldenbeuving'; 'Bé Hoeksema'; 'Bernadette van
der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; Caroline de Widt; 'CDA fractie'; 'CU-fractie'; 'D66fractie'; 'Denise Woelders'; 'Dewy Leal'; 'Dirk van Dijken'; 'Eddy de Vries'; Frank te
Winkel; 'Gert Horstman'; 'Groenlinks-fractie'; 'Guido Rink'; 'Gunnar Jens Bijlsma';
'Hank van der Vaart'; 'Hans Hoek'; 'Harko Naber'; Harma Bentum; 'Harry Leutscher';
Harry Werkman; 'Hendrikus Velzing'; 'henk bos'; Henk Huttinga; Henk Kruise; 'Henk
Linnemann'; Henny Waterham; 'Jaap Beekhuis';'Jans van Wijk'; Jantinus Meijeringh;
'Jenneke Ensink';'Johan Scheltens'; 'Karel Eggen'; 'Leo Lambers'; 'Leon Herbers';
'Marcel Poelman'; 'Marja Meulenbelt'; 'Nico Schiphouwer'; 'Nynke HouwingHaisma'; 'PascalSchrik'; 'Paulien Mellema'; Petra Wallenaar; 'PvdA fractie'; 'Raymond
Wanders'; 'René Wittendorp'; 'Roelof Woltman'; 'Roy Pruisscher';'Sandro
Slijepcevic'; 'Secretariaat SBN'; 'Serkan Özkan'; 'Theo Gerth'; 'Ton Schoo'; 'Trijntje
Hummel'; 'VVD fractie secretariaat'; 'WE fractie'; 'Weerd-v. d. Meij
(m.deweerd@ziggo.nl)'; Willem van Heusden
Eric van Oosterhout; Jisse Otter; Renévan der Weide; Jan Bos; Bouke Arends; Robert
Kleine;Ida Oostmeijet - Oosting; Marius Vroom
FW: Vraag toekomstvisie begraven

Geachte raad,
Naar aanleiding van de bespreking van de toekomstvisie begraven in de commissie heb ik u toegezegd om
voor de raadsvergadering met een antwoord te komen op de vraag gesteld door de ChristenUnie.
Vraag:
'Het onderscheid tussen algemeen en particulier grafwordt niet gemaakt in de visie. Gaat de visie over
particuliere of algemene graven en waarom wordt dit niet genoemd in de visie
Antwoord:
De visie gaat over alle onderdelen en producten waarmee we te maken hebben op de gemeentelijke
begraafplaatsen, dus ook over het algemeen graf. Op het product algemene graven zijn we niet specifiek
ingegaan in de visie net zoals niet op andere producten zoals bijvoorbeeld urnengraven, dubbelgraven,
eendiepjtweediep begraven. In de uitvoering van de visie valt het algemeen graf onder de acties:
mogelijkheden voor nieuwe producten en vereenvoudiging van tarieven. Dit betekent dat we nieuwe
producten onderzoeken maar ook bestaande onder de loep nemen, zoals het algemeen graf.
Ik ga ervan uit de vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Vriendelijke groet,
René van der Weide
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