Motie tegemoetkoming niet-gemeentelijke begraafplaatsen
De raad van de gemeente Aa en Hunze, in de vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018, Gelezen
de Najaarsnota 2018;
Constaterende dat:
- er in onze gemeente twee begraafplaatsen zijn die vanuit historie buiten de verantwoordelijkheid
van de gemeente vallen (de natuurbegraafplaatsen buiten beschouwing gelaten), namelijk
begraafplaats ‘Eext, Anderen en Eexterzandvoort’ en begraafplaats ‘Annerveen’
- er voor de begraafplaats in Eext in 2014 door vrijwilligers een stichting ‘Begraafplaats Eext, Anderen
en Eexterzandvoort’ is opgericht, omdat de gemeente bij het wegvallen van de kerkgemeenschap
heeft geweigerd de verantwoordelijkheid voor deze begraafplaats over te nemen,
- de begraafplaats in Eext sinds 2014 met geringe investeringen, door veel zelf te doen en het
-

aanspreken van fondsen, aanzienlijk is opgeknapt,
het onderhoud hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt gedaan, maar er daarnaast groot onderhoud,
zoals het snoeien van de heg, plaats moet vinden door een specialist,
het geld dat deze stichting bij overname kreeg van de kerkgemeenschap voor het onderhoud van de
eerste jaren op raakt en de inkomsten niet opwegen tegen de onderhoudskosten.

Overwegende, dat:
- de gemeente jaarlijks € 254.000 besteedt aan onderhoud van de begraafplaatsen,
- er in onze ogen op dit moment geen verschil zit tussen begraafplaats Eext of Annerveen en
bijvoorbeeld de begraafplaats in Rolde, Gasselte of Grolloo,
- de gemeente de verantwoordelijkheid van de begraafplaats in Eext en Annerveen automatisch
-

overkrijgt als deze failliet gaat en dit moment voor Eext nu heel dichtbij komt,
deze begraafplaatsen van belangrijke waarde zijn voor de omgeving.

Verzoekt het college daarom;
- om eenmalig € 15.000 beschikbaar te stellen om deze begraafplaatsen de komende twee jaar te
kunnen ondersteunen bij het onderhoud,
- in die twee jaar op zoek te gaan naar een structurele oplossing zodat de huidige stichting haar
werkzaamheden kan blijven uitvoeren,
- dit bedrag te halen uit het voordelig resultaat van de najaarsnota 2018.
En gaat over tot de orde van de dag.
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