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Bijlagen:

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 vriendelijke groet,
E r w i n Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
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A R T I K E L 40 VRAGEN
Onderzoek begraven en cremeren

Afgelopen woensdag 20 januari ontvi ngen wij via Woerden Panel een ui tnodi gi ng voor een
onderzoek i n opdracht van de gemeente Woerden over begraven en cremeren. Het doel van
het onderzoek werd als volgt omschreven: 'De vragen hebben betrekki ng op de behoeften
en verwachtingen van i nwoners van de gemeente Woerden als het gaat om begraven en
cremeren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente haar belei d ten aanzi en
van cremeren en begraven evalueren'.
Uiteraard i s 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 i s
omschreven in het beri cht?
In de eerdere raadsi nformati ebri even over het crematorium dat het College wil vestigen op
Geestdorp is steeds aangegeven dat de behoefte van een crematori um een gegeven i s én
een zaak di e onderzoek van marktparti jen behoeft.
2. Waarom i s het college nu toch een onderzoek gestart naar de behoeften en
verwachtingen van de i nwoners?
3. Gaat u de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bi j een eventuele heroverwegi ng
van de locati e Geestdorp voor het te vestigen crematori um, waarom wel of ni et?
Wij hopen op uw spoedige beantwoordi ng,

Namens de CDA fractie,
Henny Ekelschot

