
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
16R. 00066 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 februari 2016 

Portefeuillehouders) : wethouder Schreurs 16R.00066 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Begraven en begraafplaatsen 

D. Loman 

8301 

loman.d@woerden.nl 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Ekelschot van de Fractie van het CDA over Onderzoek begraven 
en cremeren 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Bent u opdrachtgever van dit onderzoek en komt het doel voor u overeen zoals dit is omschreven 
in dit bericht? 

Antwoord: Ja, wij zijn opdrachtgever van het onderzoek en het doel zoals omschreven klopt. 

Vraag 2. Waarom is het college nu toch een onderzoek gestart naar de behoeften en verwachtingen van de 
inwoners? 

Antwoord: Wij laten een beleids-en-beheerplan voor de begraafplaatsen opstellen. Daarbij is het belangrijk 
om goed in te spelen op de wensen van gebruikers. Dit onderzoek is een van de manieren om daarover 
informatie te verzamelen. Het onderzoek richt zich met name op het beleid met betrekking tot de 
gemeentelijke begraafplaatsen. De keuze van inwoners van Woerden om zich (hier of elders) te laten 
cremeren heeft invloed op de (exploitatie van de) begraafplaatsen. Daarom zijn ook enkele vragen over 
cremeren opgenomen. 

Vraag 3. Gaat u de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij een eventuele heroverweging van de locatie 
Geestdorp voor het te vestigen crematorium, waarom wel of niet? 

Antwoord: Nee. Voor de locatie van het crematorium heeft een gedegen afweging van locaties 
plaatsgevonden waaruit begraafplaats Rijnhof als voorkeurslocatie naar voren is gekomen. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 16.001633 

De secretaris De burgemees 

/Ì/Yl ^ 
drs. M.H.J. va V. nboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: woensdag 27 januari 2016 09:43 
Aan: raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake onderzoek begraven en 

cremeren 
Bijlagen: cda inzake onderzoek begraven en cremeren.pdf 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake 
onderzoek begraven en cremeren. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 
beantwoorden, te weten vóór 26 februari 2016. 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
P O Ŵ - J Í » 4 5 , 3 4 4 0 AA Woerden
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CD2 Woerden 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Onderzoek begraven en cremeren 

Afgelopen woensdag 20 januari ontvingen wij via Woerden Panel een uitnodiging voor een 
onderzoek in opdracht van de gemeente Woerden over begraven en cremeren. Het doel van 
het onderzoek werd als volgt omschreven: 'De vragen hebben betrekking op de behoeften 
en verwachtingen van inwoners van de gemeente Woerden als het gaat om begraven en 
cremeren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente haar beleid ten aanzien 
van cremeren en begraven evalueren'. 

Uiteraard is het goed dat de gemeente onderzoek doet ten behoeve van evaluatie van 
beleid. Het onderwerp echter heeft ons verbaasd, mijn fractie heeft daarom de volgende 
vragen: 

1. Bent u opdrachtgever van dit onderzoek en komt het doel voor u overeen zoals dit is 
omschreven in het bericht? 

In de eerdere raadsinformatiebrieven over het crematorium dat het College wil vestigen op 
Geestdorp is steeds aangegeven dat de behoefte van een crematorium een gegeven is én 
een zaak die onderzoek van marktpartijen behoeft. 

2. Waarom is het college nu toch een onderzoek gestart naar de behoeften en 
verwachtingen van de inwoners? 

3. Gaat u de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij een eventuele heroverweging 
van de locatie Geestdorp voor het te vestigen crematorium, waarom wel of niet? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Henny Ekelschot 
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