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Beantwoording vragen van de PP over het onderhoud van de Joodse
begraafplaats in Bredevoort

Aanleiding:
Op 1 juni 2016 diende de heer Wikkerink van de PP de onderstaande vragen in:
In Bredevoort woedt een discussie (o.a. via de facebookpagina Historisch Bredevoort) over de
verantwoordelijkheid van het onderhoud van de Joodse Begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat.
Deze is eigendom van de organisatie NIK en op de site "stenen archief" is onlangs de complete
namenlijst van degenen die daar begraven zijn gepubliceerd.
Aangezien de NIK overeenkomsten heeft met vrijwilligersorganisaties voor het onderhoud van de
Joodse begraafplaatsen in Aalten en Dinxperlo, en dit kennelijk niet heeft voor die van Bredevoort,
dringt de vraag zich op wie verantwoordelijk is voor dit onderhoud en hoe bevorderd kan worden dat
deze plek van eeuwigdurende grafrust er netjes bij ligt.
Graag een uitleg van de situatie en verantwoordelijkheid en actie in het achterstallig onderhoud.
Zou het College het antwoord op deze vragen ook willen aanbieden aan de redactie van Bredevoorts
Nieuws”.
Inhoud Mededeling:
Het overnemen van het onderhoud van bijzondere begraafplaatsen (= elke begraafplaats die geen
eigendom is van en dus ook niet beheerd en onderhouden wordt door de gemeente) is in strijd met
het vigerend gemeentelijk beleid. Het betekent een ongewenste uitbreiding van taken op het gebied
van de lijkbezorging. Dit taakveld is momenteel al verre van kostendekkend. Bovendien geldt dat
Joodse begraafplaatsen op geen enkele wijze de mogelijkheid bieden (een deel van) de kosten van
onderhoud te verhalen op rechthebbenden. De aanwezige graven zijn traditiegetrouw eeuwigdurend
uitgegeven en genereren geen grafrechten. Zeer bijzondere omstandigheden daargelaten verbiedt de
Joodse traditie bovendien het ruimen van graven. Het behoeft geen toelichting dat deze tradities uit
het oogpunt van kostenbeheersing ongunstig uitpakken.
In het geval van de Joodse begraafplaats aan de Haartsestraat in Aalten diende de NederlandsIsraëlitisch Gemeente Aalten bij de gemeente een verzoek in tot overname van het onderhoud. Dit
verzoek werd niet gehonoreerd maar naar aanleiding daarvan heeft toenmalig burgemeester Berghoef
een bemiddelende rol gespeeld. Uiteindelijk is het onderhoud daardoor belegd bij een groep
vrijwilligers.
Naar de mening van het college kan ook wat betreft de overname van het onderhoud van de Joodse
begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat in Bredevoort de rol van de gemeente niet verder strekken
dan die van bemiddelaar.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.
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13-2018 Schriftelijke vragen Progressieve Partij over Joodse begraafplaats te Bredevoort.
In Bredevoort woedt een discussie (o.a. via de facebookpagina Historisch Bredevoort) over de
verantwoordelijkheid van het onderhoud van de Joodse Begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat.
Deze is eigendom van de organisatie NIK en op de site "stenen archief" is onlangs de complete
namenlijst van degenen die daar begraven zijn gepubliceerd.
Aangezien de NIK overeenkomsten heeft met vrijwilligersorganisaties voor het onderhoud van de
Joodse begraafplaatsen in Aalten en Dinxperlo, en dit kennelijk niet heeft voor die van Bredevoort,
dringt de vraag zich op wie verantwoordelijk is voor dit onderhoud en hoe bevorderd kan worden dat
deze plek van eeuwigdurende grafrust er netjes bij ligt.
Graag een uitleg van de situatie en verantwoordelijkheid en actie in het achterstallig onderhoud.
Zou het College het antwoord op deze vragen ook willen aanbieden aan de redactie van Bredevoorts
Nieuws.
1 juni 2016
Namens de fractie van de Progressieve Partij
Joop Wikkerink

