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ONDERWERP
Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 27 maart 2012 heeft het College van B&W ingestemd met een herziening van de
projectopdracht voor de realisatie van een nieuwe gemeentelijke begraafplaats. In plaats van het
realiseren van een nieuwe begraafplaats, is gekozen voor de uitbreiding van de bestaande
gemeentelijke begraafplaats om de benodigde begraafcapaciteit voor de middellange termijn (± 30
jaar) veilig te stellen.
PROBLEEMSTELLING
Uit het onderzoek van ProCensus begraafplaatsadviseurs naar de begraafbehoefte en
–capaciteitsberekeningen blijkt o.a. dat op de gemeentelijke begraafplaats op de middellange
termijn een capaciteitstekort zal ontstaan en dat hiervoor dan een uitbreidingslocatie nodig is. Dit
toekomstige capaciteitstekort wordt geschat op 250m². Om tot uitbreiding van de bestaande
gemeentelijke begraafplaats te komen is een adviseur ingeschakeld om te onderhandelen met
eigenaren van percelen die aan de bestaande begraafplaats grenzen. Inmiddels zijn de
onderhandelingen met de heer L.A.J. van Pelt afgerond voor de aankoop van hiervoor geschikte
percelen gelegen aan de Nazarethsteeg van samen 655m² en heeft de adviseur overeenstemming
verkregen ten aanzien van de verwerving van deze percelen. Verder is met de buurman de heer
P.H.C. Ritzen overeenstemming bereikt over de aankoop van een strook van 4m breed (ca. 160m²)
grenzend aan zijn eigendom. Hij gaat deze strook gebruiken om de loods op zijn terrein bereikbaar
te houden. De gemeente plaatst voor haar rekening een erfafscheiding.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Met de aankoop van deze percelen wordt voldaan aan de opdracht om de begraafcapaciteit voor de
lange termijn veilig te stellen. Het is een voor de hand liggende locatie omdat het grenst aan de
bestaande begraafplaats en het perceel is goed in te passen in de bestaande structuur.
Het is echter nog niet duidelijk wanneer het perceel daadwerkelijk moet worden ingericht als
begraafplaats. ProCensus adviseert om de ontwikkeling van het capaciteitstekort eens per vijf jaar
te actualiseren. Om de periode te overbruggen dat het te verwerven perceel nog niet gebruikt
wordt als begraafplaats, wordt het ingericht als openbare parkeerplaats met 13 parkeerplaatsen.
Het perceel heeft reeds de bestemming ‘verkeer en verblijf’. Op deze manier kan een positief
rendement gegenereerd worden op deze locatie.
KOSTEN EN DEKKING
De kapitaallasten van het aanvullend krediet en het krediet voor de inrichting als
parkeervoorziening bedragen € 1.673,--. Daarnaast moet met een bedrag van € 3.250,-exploitatielasten parkeervoorziening rekening worden gehouden.
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De geraamde inkomsten in het kader van betaald parkeren bedragen € 9.168,-- waardoor er per
saldo een voordeel van € 4.245-- ten gunste van het begrotingssaldo kan worden gebracht.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Om inzicht te houden in de ontwikkeling van de begraafbehoefte en –capaciteit zal eens in de vijf
jaar een actualisatie van de begraafbehoefte en –capaciteitberekeningen van alle begraafplaatsen
in Weert worden uitgevoerd. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek wordt het moment
bepaald waarop het perceel wordt bestemd en ingericht als begraafplaats.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
1. Besluiten om de raad voor te stellen om een aanvullend krediet van € 13.500,- beschikbaar te
stellen voor de aankoop van een perceel en het oprichten van een erfafscheiding ten behoeve van
de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats en in te stemmen met de gewijzigde inzet van
het restant van € 80.000,-- van het al beschikbaar gestelde krediet voorbereiding nieuwe
begraafplaats
2. Besluiten om de raad voor te stellen om een krediet van € 7.500,- beschikbaar te stellen voor de
inrichting van het perceel als parkeervoorziening

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2013;

besluit:
1. een aanvullend krediet van € 13.500,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel
en het oprichten van een erfafscheiding ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentelijke
begraafplaats en in te stemmen met de gewijzigde inzet van het restant van € 80.000,-- van het al
beschikbaar gestelde krediet voorbereiding nieuwe begraafplaats
2. een krediet van € 7.500,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van het perceel als
parkeervoorziening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

