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1.  13INT01066 Agendapunt 2 

Vaststellen agenda 

Wethouder Beintema zegt toe bij het opstellen 

van de verordening voor begraven & 

grafrechten de opmerking van raadslid Slooijer 

over juridische correctheid mee te nemen. In 

de verordening zal na afloop van een termijn 

niet gesproken worden over verlenging, maar 

over het verwerven van een nieuwe termijn. 

 

J.J. Beintema Team Ruimte en groen 

2.  13INT01067 Agendapunt 6 

Begraven en grafrechten 

Wethouder Beintema zegt toe de raadsleden 

de informatie te verstrekken die beschikbaar is 

over de situatie in 1950 toen de parkeerplaats 

is aangelegd op de plaats van graven en 

waaruit blijkt dat er geen kosten in rekening 

werden gebracht voor het herbegraven van de 

stoffelijke resten op deze plek. 

Wethouder Beintema zegt toe dat het college, 

in samenspraak met enkele partijen zoals 

vertegenwoordigers van 't Oale Kerkhof, 

insprekers bij de commissievergadering, maar 

zeker breder bijvoorbeeld families die afstand 

hebben genomen van grafrechten en families 

die daar tussen nu en 5 jaar voor die keuze 

staan, een voorstel voorbereidt waarbij het 

collectieve graf zal bestaan uit een natuurlijk 

graf. 

Wethouder Beintema zegt toe de raadsleden te 

voorzien van aanvullende informatie voor 

zover er te vinden is, over de keuze die er was 

tussen bepaalde en onbepaalde tijd vanaf 

1977, tot het blauwe vak vol was, met 

bijzettingen daargelaten. 

Wethouder Beintema zegt toe om bij de 

J.J. Beintema Team Ruimte en groen 
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bespreking van tarieven terug te komen op de 

situatie als een graf voor onbepaalde tijd de 

wens is, maar men daar niet kapitaalkrachtig 

genoeg voor is. 

 

3.  13INT01068 Agendapunt 10 

Motie vreemd aan de orde 

van de dag over 

ｨS‘uiting k‘eine scho‘enｩ 
 

De griffie zal zorgdragen voor de uitvoering 

van de motie. 

 

A.H. Raven Griffie 

 


