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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 28 januari 2020        
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake vroegtijdig verwijderen grafmonumenten voor einde contactdatum 
 
Geacht college, 
 
 
Op 27 januari is de gemeenteraad geïnformeerd via een brief van een advocaat over het 

vroegtijdig verwijderen van grafmonumenten en het (mogelijk) wellicht voor contractdatum 

ruimen van graven op de begraafplaats in Ridderkerk. N.a.v. van deze brief en het bereiken 

van Leefbaar Ridderkerk van een andere melding vroegtijdig ruimen grafmonument heeft 

Leefbaar Ridderkerk volgende vragen : 

 

1) Wanneer en door wie is het college op de hoogte gebracht van het feit dat er 

grafmonumenten vroegtijdig van graven verwijderd zijn voor het verstrijken van de 

contractduur? 

2) Om hoeveel directe gevallen gaat het en hoe heeft het College dit onderzocht? 

3) Zijn er wellicht nog meer gevallen bekend en zijn de betrokkenen hierover direct 

geïnformeerd? 

4) Welke stappen heeft het college genomen om de gedupeerden schadeloos te 

stellen? Klopt het dat er in ieder geval in een andere zaak verzocht is de declaratie 

na bestelling vervangend grafmonument in te dienen? 

5) Is er bij het verwijderen van de grafmonumenten ook sprake van ruiming van het 

bijhorende graf? 

6) Kan het college de direct betrokkenen garanderen dat de bijhorende graven niet 

geruimd zijn en zo ja  hoe komt zij tot deze conclusie? 

7) Wie heeft er volgens het college opdracht gegeven om de grafmonumenten 

vroegtijdig te verwijderen en het mogelijk vroegtijdig ruimen van graven? 

8) Is in alle gevallen wel de wettelijke grafrust van minimaal 10 jaar gerespecteerd? 

9) Is het college ervan op de hoogte dat het opzettelijk en wederrechtelijk ruimen van 

graven in Nederland is strafbaar gesteld als misdrijf onder artikel 149 Wetboek van 

Strafrecht? 

10) Is het college ervan op de hoogte dat het vroegtijdig verwijderen van 

grafmonumenten valt onder het plegen van contractbreuk en kan leiden tot een 

schadeclaim? 

11) Is het college met ons van mening dat het werkproces, de administratie en de 

verwerking van deze  werkzaamheden niet voldoende onder controle is waardoor dit 

soort “pijnlijke” fouten gemaakt worden? 

12) Hoe gaat het college deze processen in de toekomst aanpassen, zodat dergelijke 

incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden? 

13) Was het college op de hoogte van soortgelijke incidenten waarbij mogelijk graven 

geruimd zijn of grafmonumenten verwijderd voor het verstrijken van de contractduur?  
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14) Waarom heeft het college er bewust voor gekozen om na de eerste signalen van dit 

incident de gemeenteraad niet op de hoogte te brengen?  

15) Wat zijn de argumenten om de gemeenteraad niet direct over bovengenoemde 

incidenten te  informeren?  

16) Zijn er andere zaken die spelen m.b.t. het vroegtijdig ruimen van graven of 

verwijderen van grafmonumenten waarover het college de raad nog niet 

geïnformeerd heeft? 

17) Wat is de reactie van de betrokken bestuurders n.a.v. bovengenoemde incidenten 

richting de betrokkenen / gedupeerden 

18) Waar gaat het volgens het college fout bij het ruimen van graven en het informeren 

van betrokkenen in Ridderkerk?  

 

Het college heeft inmiddels een brief gekregen van een advocaat die de belangen behartigt 

van de gedupeerde en om opheldering vraagt.  

 

19) Gaat het college “volledige” opheldering geven aan de in de brief gestelde 

voorwaarden?  

20) Hoe denkt het college te kunnen garanderen dat het bewuste graf niet abusievelijk 

voor het verstrijken van de contracttermijn is geruimd?  

21) Wie heeft er opdracht gegeven om de urn van één van de overledenen alsnog in het 

graf te begraven?  

 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 

om schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

 

 


