Woerden, 16 december 2016

Betreft: artikel 40-vragen over het ontwikkelen van de mogelijkheid om op begraafplaats Rijnhof
een crematorium te exploiteren.

In de Telegraaf van 24 november j.l. stond een artikel over de kosten die het ontwikkelen van een
bestemmingsplan om op de begraafplaats Rijnhof te Woerden een crematorium mogelijk te maken
met zich mee brengt.
Alle kosten zijn nog niet bekend volgens de krant. Wel staat vast dat de teller al op € 163.000 voor
verrichte werkzaamheden vanaf maart 2014 staat. De totale kosten lopen nog op, omdat rekeningen
met enkele maanden vertraging binnenkomen en het dossier nog niet is afgerond. En vervolgens
dienen daarbij nog de rekeningen voor onderzoeken van verschillende adviesbureaus en de
ambtelijke inzet te worden opgeteld.
In de begrotingscommissie van november 2015 is, na vragen van de ChristenUnie/SGP, door het
college (bij monde van wethouder Duindam) uitgesproken dat er 50k in de risico paragraaf wordt
opgenomen en 25k geïnvesteerd wordt in een bestemmingsplan. In een later stadium zullen de
kosten met de ondernemer/marktpartij worden verrekend.

De fractie CU/SGP heeft de volgende vragen aan het college:
1. Wat zijn de huidige totale kosten? Kloppen de bedragen die in de Telegraaf worden vermeld?
2. Waarom vernemen we deze gegevens via de media en is de raad niet geïnformeerd?
3. Wat is de reden dat de bedragen genoemd in de begrotingscommissie en de werkelijke
bedragen zo ver uiteen liggen?
4. Welke totale kosten worden er ingeschat, exclusief de kosten verbonden aan de in te dienen
zienswijzen? (oftewel, wat komt er nog aan kosten bij?)
5. Is het college van mening dat de toezegging dat de kosten met de exploitant worden
verrekend, nog steeds het uitgangspunt zijn? En in hoeverre ziet het college de haalbaarheid
hiervan? [Toelichting: uitgangspunt is dat lijkbezorging kostendekkend dient te zijn]

Met vriendelijke groet, Namens de fractie CU-SGP Woerden,

Eric de Jonge
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