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Dhr. Van der Heijden en dhr. Visser van bureau ProCensus

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de verschillende
fracties.
De heer van der Hulst (CDA) maakt een compliment voor de verzorgde excursie
afgelopen week. Hij heeft een prima indruk van de staat waarin de begraafplaatsen
verkeren gekregen. De gronden zijn in gemeente bezit en de fractie kiest ook voor
een vorm van gemeentelijke begraafplaatsen.
Voor de fractie bestaat er geen discussie over het afstoten van één van de
begraafplaatsen. De drie begraafplaatsen vormen geen capaciteitsproblemen. Hij
neemt aan dat de administratie efficiënt gebeurt. Het is belangrijk om de
begraafplaatsen kostendekkend te laten zijn en hopen hier voorstellen voor tegemoet
te zien.
De heer Ockeloen (PvdA) vond het ook een goede excursie. Het rapport was ook
helder. Het vormt een goede basis voor de fractie om aan te geven wat zij wil. De
fractie is voorstander van het voortzetten van de huidige gemeentelijke rol. In het
beleidskader dient nadrukkelijk aandacht besteedt te worden aan de financiële en
organisatorische aspecten. Kostendekkendheid is ook van belang en het bieden van
meer keuzemogelijkheden voor nabestaanden.
Mevrouw Vos-Vester (Velsen Lokaal) vond de rondleiding goed. Naar aanleiding van
het rapport heeft zij vragen. Er zit een verschil in tariefonderdelen tussen Velsen en
Beverwijk. Zij wil graag een toelichting hierop alsmede op het verhuren van graven
met twintig jaar recht. De kostendekkendheid kan hoger. Er worden 4 voorstellen van
organisatievormen beschreven. Bij interne verzelfstandiging, waarom kan daar geen
marktconforme prijs gehaald worden? Waarom is het bij optie 1 en 2 niet mogelijk om
effectief, efficiënt en slagvaardig te werken? Binnen de fractie wordt er nog
inhoudelijk over dit onderwerp gesproken. Privatisering valt af maar de andere drie
opties wil zij nog onderling bespreken. Er zijn drie afdelingen belast met de
administratie maar er wordt ook nog voor 2 dagdelen uitbesteedt aan Procensus, kan
dit worden toegelicht?

De heer Merhottein (GroenLinks) heeft een extra rondleiding gekregen waar hij zijn
dank voor uitspreekt. De fractie kiest voor scenario één, dus niet voor privatisering.
Ook de monumentale status van sommige begraafplaatsen is van belang. De fractie
vreest dat (deel) privatisering geen winst oplevert. Wat betreft de kostendekkendheid
wil de fractie zo snel mogelijk naar een marktconforme prijs. Een aantal graven is al
uitgegeven tegen tarieven die men niet meer kan ophalen. Er dient ook naar gezocht
te worden om de graven weer op orde te krijgen. De gelden die binnenkomen
kunnen worden geoormerkt en aangewend worden voor begraafplaatsen. Graag
vraagt hij aandacht voor andere vormen van begraven, hierbij denkend aan religie
en/of cultuur. En aandacht voor de dierenbegraafplaats bij Duinhof.
De heer Bal (LGV) geeft zijn dank voor de rapportage en de rondleiding. Bij
begraafplaats de Wester wordt er niet gesproken over de vele vrijwilligers die het
onderhoud verzorgen zijn, graag aandacht hiervoor. Er is een gebouwtje, een
voormalige wijkpost, bij de Wester. Hierin zit een toiletvoorziening maar die is
gesloten. Kan dit gebouwtje bij de begraafplaats betrokken worden? Op de Wester
staat een Duits oorlogsmonument, krijgt Velsen hier een vergoeding voor vanuit
Duitsland? Begraafplaats de Biezen is een provinciaal monument en er groeien
zeldzame mossen. Er is een werkgroep begraafplaatsen mee bezig om een hele
inventaris te maken van grafmonumenten die van historische waarde zijn. Deze zijn
voornamelijk bij de Wester en de Biezen. Die lijsten zijn belangrijk, met name voor
het historisch perspectief. Kostendekkendheid zit ook in de opbrengsten. Er moet
efficiënt worden omgegaan met de kosten en de verhuur van graven. De fractie wil
weten of er een duidelijke scheiding is van de drie begraafplaatsen? Het betreft twee
historische begraafplaatsen en één met minder historie die misschien op een andere
wijze geëxploiteerd kan worden.
Mevrouw Kat (D66Velsen) geeft aan dat het rapport een goede doorkijk geeft van de
huidige situatie. Zij is verbaasd dat er drie afdelingen bij betrokken zijn en er toch nog
twee dagdelen worden uitbesteed aan ProCensus. Administratief dienen zaken op
orde te komen. Hoe zit het met de fases om kostendekkendheid te bereiken? Hoe
wordt er gezorgd om meer inkomsten te genereren? De verordening moet behoorlijk
aangepast worden, wanneer kan de Raad dat verwachten. Investeren in
voorzieningen bij de begraafplaatsen is van belang. Het is ook heel belangrijk dat de
provinciale status beschermd blijft. Kijkend richting de toekomst betreffende
privatisering moet het in ieder geval gaan om alle drie de begraafplaatsen en niet
twee van de drie. Hoe kan het dat begraven bij de Biezen duurder is dan bij Duinhof?
Is er inmiddels meer informatie over beschikbare urnen graven?
De heer Buist (SP) vond het een mooie en inzichtelijke rondleiding. Hoe zit het met
het aantal begraafplaatsen bij de Wester? Hij vraagt aandacht voor de gebrekkige
gelegenheid om te schuilen en de toiletvoorziening. Wellicht kan de wijkpost hiervoor
ingericht worden. Zijn er plannen om achterstallig onderhoud weg te werken? De
kostendekkendheid moet in stappen omhoog. De SP is tegen privatisering en wil het
volledig in gemeentelijke handen. Het betreft een onderdeel van de geschiedenis van
Velsen.
Mevrouw Remkes (ChristenUnie) vindt het vreemd dat er drie afdelingen bij
betrokken zijn. Er dient een slag gemaakt te worden op het gebied van efficiency en

effectiviteit. Zij is voorstander van een redelijke verhoging. De fractie is tegen
privatisering en wil dat de gemeente de regie houdt. Zij is voor interne
verzelfstandiging.
Mevrouw Mastenbroek (VVD) vond het een waardevolle rondleiding en een goed
rapport. Er liggen kansen voor Velsen. In het vervolg kan er meer informatie op
internet geplaatst worden. Er kan een
zeer levendige en uitdagende handel in zitten. Per jaar vinden er ongeveer 100
begrafenissen plaats. Maak inzichtelijk wat de investeringen zouden moeten zijn en
wat er nog meer aan gedaan kan worden. Maar eerst dient de administratie op orde
gebracht te worden op één plaats binnen de organisatie. Wat is het verschil tussen
inbedding in de organisatie en interne verzelfstandiging? De fractie wil graag een
eventuele samengaan van Duinhof en Westerveld onderzocht hebben.
De heer Vennik (portefeuillehouder) geeft aan dat het college zelf de voorkeur heeft
om de begraafplaatsen in gemeentelijk beheer te houden. Het is een kwestie van
alles of niets. Er is veel potentie om het op een goede manier in de markt te zetten
en onderscheidend te zijn. Toegankelijkheid is belangrijk maar ook bijvoorbeeld een
brochure en internet. Er zijn veel mogelijkheden. Indien er meer gebundeld wordt en
tot een soort van interne verzelfstandiging komt dan wordt ondernemerschap meer
ontwikkeld. Het heeft te maken met betrokkenheid van de mensen die ermee aan de
slag gaan. Collega Westerman heeft allerlei ideeën hoe om te gaan met de
waardevolle monumenten en graven. De portefeuillehouder hoort de fracties zeggen
om de zaken beter te organiseren en de potentie beter te benutten. Hier is wel een
plan voor nodig om Achterstallig onderhoud moet weggewerkt worden en
voorzieningen moeten op het gewenste niveau gebracht worden. Hierdoor kan het
mogelijk worden om tegen kostendekkende tarieven een mooi aanbod te kunnen
bieden voor de inwoners van Velsen. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met
wensen, geloof en religie. De uitbesteedde administratie aan ProCensus is inmiddels
afgelopen.
De heer Visser (bureau ProCensus) geeft aan dat bij de meeste gemeentes de
administratie over meerdere afdelingen is verspreid. Verschillende afdelingen
hebben er ook een raakvlak mee, zoals beheer en financiën. In ons rapport is al
aangegeven dat men een eind verder komt als je al de zorg voor die begraafplaatsen
op één afdeling organiseert. Door een zakelijk focus aan te brengen in de zorg van
een bepaald product kan er efficiënter gewerkt worden. Dit veroorzaakt de
aangegeven plussen en minnen in het rapport. Er komt inderdaad een bijdrage
vanuit Duitsland voor het monument. Waarschijnlijk is dat 4670,- euro, dit wordt nog
uitgezocht. Inbedding in de organisatie betekent dat het blijft ingebed in een afdeling
zoals elke andere activiteit in de gemeentelijke organisatie. Verzelfstandiging in de
organisatie betekent dat een afdeling een eigen begroting maakt en een eigen
afspraak maakt met bestuur, wat er per jaar wordt geleverd en wat het kost. Dus als
een soort intern bedrijf die haar eigen business runt.
Na inventarisatie onder de fracties blijkt dat de Christen Unie voorkeur voor interne
verzelfstandiging heeft. De SP, GroenLinks, PvdA en het CDA hebben een voorkeur
voor inbedding in de organisatie. Voor de fracties D66Velsen, LGV, Velsen Lokaal is
het nog geen uitgemaakte zaak.

De heer Vennik (portefeuillehouder) heeft het voorstel om een soort vervolgopdracht
te geven. Als de meerderheid van de fracties in eerste instantie kiest voor eigen
beheer moet er dan wel energie gestoken worden in privatisering? De twee varianten
van interne verzelfstandiging en inbedding kunnen eventueel wel verder uitgewerkt
worden. Misschien is het een idee om die vervolgopdracht verder te formuleren en
aan de Raad voor te leggen in de vorm van besluitvorming. Binnen de fracties kan
het dan eerst nog besproken worden en kan er een vervolgstap genomen worden.
De voorzitter concludeert dat de Raad binnenkort een vervolgopdracht tegemoet kan
zien.
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