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 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 

 

 

Nummer:  2013-56  
 

 

Datum:  29 maart 2013 
 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

 

Steller vragen:             

 

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) 
 

Aan:  B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius               

          

Geachte heer L.M.M. Bolsius, 

  

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de 

volgende vragen aan het College van B&W stellen. 

 

Onderwerp: (Kunst) bloemen worden steeds verwijderd op Rusthof 
 

Inleiding: Deze week kreeg de Burger Partij Amersfoort (BPA) meer dat 8 e-mails, allemaal met 

dezelfde strekking: 
 

"Mijn moeder ligt op rusthof .Nu dus al bijna vier jaar .Heb van af het begin kunst bloemen op het 

graf gezet .Nooit klachten of problemen gehad zijn ook nooit verwijdert . 

Voor Goede Vrijdag hadden we extra bloemen gezet op het graf van mijn vader en moeder. 

 

Nu kwam ik gister daar en op heel rust hof zijn de kunst bloemen verwijdert .Ga je naar het kantoor 

dan is het eerste wat ze zeggen het mag niet kunst bloemen op de graven .Reden word niet gezegd En 

met de gemeente hebben ze niets te maken hun zijn de baas .Ik kan niet elke maand twee drie keer 

echte bloemen kopen heb maar een WAO uitkering van 929 per maand .En ik rij scootmobiel dus kan 

ook niet zo heel vaak van uit ziel horst naar rusthof gaan .Vooral niet in de winter dat haalt de accu 

niet Gister stonden verschillende mensen te huilen bij de graven .Ook oudere. 

 

Ze hadden het zelfde gevoel als ik .Het is het laatste wat je nog doen kan voor je dierbaren die daar 

liggen .Het graf zo netjes mogelijk houden .En in deze tijd van crisis is kunstbloemen ook een 

voordelige oplossing .Je kan de bloemen terug krijgen ze liggen op een hoop op het terrein .Maar je 

word niet bepaald vriendelijk te woord gestaan daar . Maar hebben ze dan echt liever bloemen die 

maanden verrot staan in de vazen in plaats van verzorgde kunst bloemen ?Je koopt het graf voor 25 

jaar mag je dan niet beslissen wat je er op zet . 

 

Bij sommige staan volle bier flesjes op het graf dat mag wel .De gevaarlijkste en afschuwelijkste 

stenen staan er of glas platen Wordt er binnen kort ook beslist dat je geen beeldjes of blauwe dingen 

er mogen staan .Het is toch 25 jaar van jou .Ik vind het puur diefstal .Over enkele weken word alles 

vernietigt .Ik ben zo over me toeren" 



 2

 

 
Bovenstaande levert voor de BPA de volgende vragen op: 

 

1. Is het College op de hoogte van bovenstaande informatie ? 

2. Is het College bereid om met Rusthof te gaan praten en i.p.v. alleen verse bloemen ook 

Kunstbloemen op de graven toe te staan? 

3. Zo ja, wanneer ? 

4. Zo nee, waarom niet? 
 

In afwachting van uw beantwoording,  

 

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) 

Hans van Wegen 
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Gemeente Amersfoort 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
Reglement van Orde van de Raad 2011 

      Docs.nr  4361183 

 
Nr. 2013-56 
Vragen van raadslid Hans van Wegen (BPA), over “(Kunst)bloemen Rusthof verwijderd”,  
conform Reglement van Orde van de Raad 2011, ontvangen  2 april 2013. 
   
ANTWOORD van het College, dd. 3 juni 2013 

 
 
INLEIDING 
(Kunst) bloemen worden steeds verwijderd op Rusthof 
 
Deze week kreeg de Burger Partij Amersfoort (BPA) meer dat 8 e-mails, allemaal met dezelfde strekking: 
 
"Mijn moeder ligt op rusthof .Nu dus al bijna vier jaar .Heb van af het begin kunst bloemen op het graf gezet 
.Nooit klachten of problemen gehad zijn ook nooit verwijdert . 
Voor Goede Vrijdag hadden we extra bloemen gezet op het graf van mijn vader en moeder. 
 
Nu kwam ik gister daar en op heel rust hof zijn de kunst bloemen verwijdert .Ga je naar het kantoor dan is het 
eerste wat ze zeggen het mag niet kunst bloemen op de graven .Reden word niet gezegd En met de gemeente 
hebben ze niets te maken hun zijn de baas .Ik kan niet elke maand twee drie keer echte bloemen kopen heb maar 
een WAO uitkering van 929 per maand .En ik rij scootmobiel dus kan ook niet zo heel vaak van uit ziel horst naar 
rusthof gaan .Vooral niet in de winter dat haalt de accu niet Gister stonden verschillende mensen te huilen bij de 
graven .Ook oudere. 
 
Ze hadden het zelfde gevoel als ik .Het is het laatste wat je nog doen kan voor je dierbaren die daar liggen .Het 
graf zo netjes mogelijk houden .En in deze tijd van crisis is kunstbloemen ook een voordelige oplossing .Je kan de 
bloemen terug krijgen ze liggen op een hoop op het terrein .Maar je word niet bepaald vriendelijk te woord 
gestaan daar . Maar hebben ze dan echt liever bloemen die maanden verrot staan in de vazen in plaats van 
verzorgde kunst bloemen ?Je koopt het graf voor 25 jaar mag je dan niet beslissen wat je er op zet. 
 
Bij sommige staan volle bier flesjes op het graf dat mag wel .De gevaarlijkste en afschuwelijkste stenen staan er 
of glas platen Wordt er binnen kort ook beslist dat je geen beeldjes of blauwe dingen er mogen staan .Het is toch 
25 jaar van jou .Ik vind het puur diefstal .Over enkele weken word alles vernietigt .Ik ben zo over me toeren". 
 
Vragen aan het College: 
 
 
Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van bovenstaande informatie ? 
 
Antwoord 1:  
Het college is op de hoogte van bovenstaande. 
Het uitgangspunt voor begraafpark Rusthof is dat we een aangename plek willen bieden waar mensen terecht 
kunnen om hun dierbaren te herdenken. We begrijpen dan ook dat het een vervelend situatie is voor degene, die 
kunstbloemen heeft geplaatst bij een graf en vervolgens ziet dat deze zijn verwijderd of hoort dat het niet is 
toegestaan. 
Tegelijk zijn ook afspraken gemaakt over het karakter en de uitstraling van Rusthof. Rusthof is een begraafpark en 
kent een groene omgeving. De afspraken over de uitstraling van Rusthof en het beheer en onderhoud zijn daarom 
passend bij het groene karakter van Rusthof, zoals het niet toestaan van kunstbloemen. Om ongemakkelijke 
situaties zoveel mogelijk te voorkomen, zoals die hierboven is beschreven, zorgt Rusthof ervoor dat 
rechthebbenden van een graf en bezoekers van de begraafplaats informatie over de afspraken tot hun beschikking 
hebben. Een boekje met de afspraken en regels over Rusthof wordt overhandigd aan de rechthebbenden van een 
graf. De afspraken en regels over Rusthof staan ook op de website en in de vitrines bij Rusthof. 
 
De documenten waarin we dit hebben vastgelegd vindt u op www.cba-amersfoort.nl > Crematorium en 
Begraafplaatsen Amersfoort > Begraven > de begraafplaatsen > rechtsonder Extra informatie > 
“Beheersverordening 2011”, vastgesteld door gemeenteraad en “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2011”, 
vastgesteld door college. 
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In het “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2011” luidt artikel 5.9 “Kunstbloemen en –planten zijn verboden.” 
 
Televisieprogramma Recht in de Regio 
Onlangs heeft het programma Recht in de Regio zich gebogen over een verzoek van nabestaanden om toch 
kunstbloemen te mogen plaatsen. De rechter uit het programma, mr. Visser, geeft aan dat op juridische gronden 
het plaatsen van kunstbloemen op graven behoort te worden toegestaan.  
 
In de “Verordening” van het CBA, Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (Rusthof) is in artikel 18 lid 3  de 
bevoegdheid van ons college  vastgesteld om nadere regels te stellen. Die bevoegdheid is echter begrensd tot de 
volgende onderwerpen: de wijze van aanvragen van de vergunning voor een gedenkteken, de aard en de afmeting 
van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen. 
 
De rechter uit Recht in de Regio is onlangs tot de conclusie gekomen, dat het in het “Uitvoeringsbesluit 
grafbedekkingen 2011” opgenomen verbod op kunstbloemen en –planten, niet valt binnen het kader van de aan 
het college toegekende bevoegdheid. Dit is omdat het niet één van de hierboven genoemde onderwerpen betreft, 
zodat dit voorschrift niet rechtsgeldig zou zijn. 
 
Wij achten de conclusie van Recht in de Regio waardevol en nemen het advies over om de afspraken over het 
toestaan van kunstbloemen op graven aan te passen.  
 
 
Vraag 2: 
Is het College bereid om met Rusthof te gaan praten en i.p.v. alleen verse bloemen ook Kunstbloemen op de 
graven toe te staan? 
 
Antwoord 2: 
Ja, wij hebben kennisgenomen van de wens van nabestaanden om toch kunstbloemen te mogen plaatsen en zullen 
in overleg met het CBA de mogelijkheden daartoe bezien. 
 
Tot voor kort waren de afspraken voor de begraafplaats gebaseerd op het standpunt dat kunstbloemen afbreuk 
doen aan het aanzien van de begraafplaats met een groen karakter. Wij zijn bereid ons standpunt te herzien. 
 
In overleg met het CBA (Rusthof) gaan wij de “Verordening” en het “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen” 
aanpassen om ruimte te bieden voor het plaatsen van kunstbloemen. In het algemeen blijven wij het van belang 
vinden dat verrommeling van de graven wordt voorkomen. Voor het aanzien en karakter van de begraafplaats is 
het noodzakelijk, dat de beheerder van de begraafplaats de mogelijkheid houdt om zaken op te ruimen die 
verwaarloosd en/of kapot zijn, dan wel niet thuishoren op een graf. 
Totdat de aanpassing formeel rond is, zal Rusthof in de geest van de voorgenomen verruiming handelen. 
 
Vraag 3: 
Wanneer ? 
 
Antwoord 3:  
Op korte termijn. 
 
 
Vraag 4: 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 4:  
Niet van toepassing.  
 

 


