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onderwerp: 
beantwoording vragen over aula 
begraafpiaats Elspeet 

Geachte heer Van Bronswijk, 

Op 21 april 2017 hebt u ons een vijftal vragen gesteld over de aula op de algemene begraafpiaats 
Elspeet. Onderstaand treft u per vraag ons antwoord aan. 

1. Is het college bekend met het felt dat de aula verouderd en veelal te klein is voor het houden 
van een afscheidsdienst? 
Antwoord: het hebben van een aula op een gemeentelijke begraafpiaats is geen eis die 
voortvloeit uit de Wet op de Lijkbezorging. De huidige aula is in 1962 vooral als een 
zogenaamde slecht-weer-voorziening gebouwd. In 1990 zijn een tweetal opbaarrulmten 
gecreeerd, een keukenvoorziening aangebracht en enkele facilitaire voorzieningen getroffen. 
In 2010 is airconditioning aangebracht en het meubilair vervangen. In 2016 is het gebouw 
geschilderd en zijn de toiletten gerenoveerd. Dankzij deze upgrade Is het mogelijk geworden 
om condoleances en/of rouwdiensten en begrafenissen in en vanuit deze aula te houden. 
Vanwege het ontbreken van een rouwcentrum in Elspeet Is met die investering door ons als 
gemeente inhoud gegeven aan onze verantwoordelijkheid om deze voorziening in Elspeet te 
creeren en in stand te houden. Dat de (capaciteit van de) aula nu niet meer In de huidige 
behoefte voorziet is gelet op ontwikkelingen rondom begraven en rouwverwerking te 
verklaren. Vanuit de elspeetse gemeenschap hebben ons overigens geen signalen bereikt 
dat de aula niet meer voldoet dan wel dat een begrafenis vanuit de aula niet meer op een 
fatsoenlijke manier kan plaatsvinden. De gebruiksvergunning geeft aan dat er maximaal 
honderdvijftig personen aanwezig mogen zijn en er honderd stoelen mogen staan. Wij zijn 
bereid om in overleg met de plaatselijk werkzame begrafenisondernemers de behoefte te 
peilen en na te gaan weike alternatieven er zijn als een groter aantal aanwezigen wordt 
verwacht. 

2. Heeft het college oog voor de situatie van veel mensen dat er geen andere piek is om van 
daaruit een uitvaart te organiseren? 
Antwoord: wij onderkennen dat er binnen het dorp Elspeet in sommige gevallen geen andere 
pIek is om een uitvaart te houden. Echter vragen of klachten daarover hebben wij niet 
ontvangen. Dit komt wellicht ook door het lage aantal begrafenissen vanuit de aula. Over de 
laatste vier jaar is dat gemiddeld tien per jaar. Ook dit punt willen wij betrekken in het overleg 
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met de betreffende begrafenisondernemers. 

3. Vindt het college het een ongewenste zaak dat een overleden familielid in een andere plaats 
meet worden opgebaard omdat er op dat moment geen beschikbare opbaarpiek in Elspeet 
is? 
Anwoord: deze vraag beantwoorden wij i.c.m. vraag 4. 
Een van de huidige opbaarkamers, die nog als opslaggruimte wordt gebruikt, maar nu niet 
meer nodig is gelet op de nabijgelegen nieuwe werkschuur, zullen wij inrichten als een 
familiekamer annex opbaarkamer. Met deze aanpassing kunnen nabestaanden op elk 
gewenst moment de overledene bezoeken en zai het alleen nog in uitzonderlijke situaties 
kunnen voorkomen dat een overledene, ongewenst, buiten Elspeet moeten worden 
opgebaard. 

4. Wil het college overwegen om bij eventuele nieuwbouw/renovatie ook meerdere 
opbaarkamers en een zogenaamde familiekamer in te plannen? 
Anwoord; zie ons antwoord op vraag 3. 

5. Deelt het college onze mening dat veel families nu niet een uitvaart kunnen organiseren die 
passend is bij de huidige tijd en niet in verhouding staat tot de in rekening gebrachte 
uitvaartkosten. 
Antwoord: de investering n.a.v. de upgrade in 1990, genoemd bij beantwoording vraag 1, 
betekende dat vanaf dat moment ook kosten in rekening worden gebracht voor de huur van 
de aula voor opbaring, condoleance en/of uitvaart. Om te voorkomen dat, vanwege 
kostendekkendheid in relatie tot het verwachte gebruik, deze tarieven meer dan dubbel zo 
hoog zouden zijn dan de op dat moment gangbare tarieven, werd besloten om aan te sluiten 
bij de marktconforme tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast met de zgn. CBS-
index. Wij zullen nagaan in hoeverre deze nog steeds marktconform zijn en indien nodig 
zullen wij overgaan tot aanpassing van deze huurtarieven. 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, 
iecretaris, de burgemeester,' 

. van de Weerd 


