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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Wachtlocatie Vredehof 
 

Commissie: 
Samen wonen 25 augustus 2016  
 

BBVnr: 
1087782 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad:  
8 september 2016 
 

Raadsvoorstelnr.: 
1087796 

e-mailadres opsteller:  
r.schut@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Wachtlocatie Vredehof 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een aanvullend krediet van € 30.000 ter beschikking te stellen voor de bouw van de 
wachtlocatie op de begraafplaats Vredehof; 

2. De lasten te dekken door onttrekking aan de voorziening “beklemde middelen lijkbezorging” 
onder vaststelling van de tweede wijziging van de begroting. 

 
Inleiding 
Op 6 november 2014 is tijdens de aanbieding van de Programmabegroting 2015 en het 
Collegeprogramma motie 2014-27 inzake een overdekte wachtplaats bij de begraafplaats Vredehof 
ingediend en aangenomen. 
De gemeenteraad is met de raadsinformatiebrief van 28 januari 2015 ( kenmerk 133860) 
geïnformeerd over de uitwerking van het ontwerp, gepland af te ronden in het  2

e
 kwartaal en de 

uitvoering van de wachtlocatie, gepland 2
e
 helft van 2015. 

Met deze planning werd uitgegaan van een eenvoudige constructie, van een aangepaste abri tot een 
eenvoudige tuinhuisconstructie. 
 
Voor een toekomstbestendig ontwerp en een passende uitstraling van een wachtlocatie in de directe 
omgeving van het rouwcentrum is de landschapsarchitect en de bouwkundig ontwerper gevraagd te 
komen met een ontwerp. Eind vorig jaar waren twee ontwerpen gemaakt, één ontwerp als gebouw 
met de vorm van het huidige rouwcentrum en één ontwerp als een gemetselde wand met daarin 
opgenomen enkele elementen, verticale ramen van het bestaande rouwcentrum. Hierbij ontstond het 
dilemma of een wachtlocatie eenzelfde uitstraling moet hebben als het huidige rouwcentrum of juist 
onafhankelijk  hiervan. Gekozen is voor het laatst genoemde  ontwerp met enkele elementen van het 
rouwcentrum. 
Dit ambitieuze ontwerp is verder uitgewerkt. De ontvangen offertes voor de bouw hiervan waren 
financieel hoog en  niet in verhouding tot het gebruiksdoel. De bouwkundig ontwerper heeft 
vervolgens het ontwerp aangepast met instandhouding van de beoogde uitstraling.  
 
Beoogd effect 
Uitvoering geven aan de uitwerking van motie 2014-27 
 
Relatie met beleidskaders 
Nvt. 
Argumenten 
1.1. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het ter beschikking stellen c.q. aanpassen  van een 

krediet voor investeringen.   
 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t.   
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Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het huidige schetsontwerp wordt nader uitgewerkt waarna offertes worden aangevraagd. 
Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad kan in het najaar van 2016 tot uitvoering worden 
overgegaan. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
De kosten voor de bouw van de wachtlocatie incl. omkasting / integreren van de digitale informatiezuil 
zijn geraamd op  € 55.000 incl. BTW. Dit komt ten laste van de exploitatie begraafplaatsen . 
Investeringen van de begraafplaatsen vallen binnen de exploitatie van de begraafplaats en zijn niet 
compensabel. De lasten worden gedekt door onttrekking aan de voorziening “beklemde middelen 
lijkbezorging”.  
Voor de bouw was een investering voorzien van € 25.000.  
Dit betekent een aanvullend krediet van € 30.000. Onder vaststelling van de 2

de
 wijziging van de 

begroting. 
De daaraan gekoppelde afschrijving is gebaseerd op een levensduur van 20 jaar. Het huidige ontwerp 
heeft een verwachte levensduur van 40 jaar of langer. Conform de Nota Activabeleid 2016 wordt 
gerekend met de afschrijvingstermijn van 40 jaar. De aan de investering van € 55.000 gekoppelde 
kapitaallasten zijn zodoende ca. 10% hoger dan voorzien. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Het ontwerp is passend binnen de directe omgeving en qua vormgeving toekomst bestendig. Voor de 
constructie worden duurzame materialen toegepast. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Schetsontwerp 1 
2. Schetsontwerp 2 
3. Concept raadsbesluit 

 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, 
 
 

de burgemeester, 

  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


