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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Bijdrage aula Stichting Begrafenisvereniging Tobias Obdam 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20001054 

AANLEIDING  Begrafenisvereniging Tobias uit Obdam verzoekt de gemeente een financiële bijdrage te 

leveren voor de noodzakelijke bouwkundige aanpassing van de aula.  

In de afgelopen jaren is het dak op meerdere plaatsen gaan lekken en is de houtconstructie 

aangetast. Reparaties zijn niet goed mogelijk vanwege de constructie van het dak. Daar 

komt bij dat een groot deel van het dak bestaat uit asbest dat binnen een aantal jaren 

vanwege wet- en regelgeving verwijderd moet worden. 

 

KADER  Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020 

Nota Accommodatiebeleid Gemeente Koggenland 2016 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. R.K. Begrafenisvereniging Tobias te Obdam ten behoeve van de noodzakelijk 

bouwkundige aanpassing van het dak van de aula een investeringssubsidie te 

verstrekken van € 27.626,45; 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De aula, die sinds 1988 in gebruik is, is in Obdam nog de enige locatie waar overledenen 

kunnen worden opgebaard en voorziet daardoor duidelijk in een maatschappelijke 

behoefte.  

ONDERBOUWING  1. Het dak van de aula lekt op meerdere plaatsen en de dakconstructie is aangetast. 

Reparatie en bouwkundige aanpassing zijn noodzakelijk.  

2. Een aula om overledenen op te baren is een noodzakelijke voorziening, om die 

reden hebben wij de nota accommodatiebeleid op de aula van toepassing 

verklaard.  

KANTTEKENINGEN  1. Het college is op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Koggenland 

(verder: ASV) bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in acht neming 

van het subsidieplafond. 

De nu voorliggende aanvraag betreft een ‘investeringssubsidie’.  Aangezien dit altijd 
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Datum college: 10 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

incidentele, éénmalige, aanvragen betreffen waarvan niet een jaar van tevoren bekend is 

of deze worden ingediend, is het niet mogelijk voor deze aanvragen een bedrag op te 

nemen in het subsidieplafond en de begroting. Om die reden wordt steeds per aanvraag 

dekking gezocht.  

Het college staat positief ten opzicht van de aanvraag en om die reden wordt de 

gemeenteraad nu gevraagd het benodigde bedrag beschikbaar te stellen. 

Op grond van het accommodatiebeleid blijft 40% van de kosten voor rekening van de 

begrafenisvereniging. 

Het gebruik van de aula staat los van een eventuele levensovertuiging.  

 

2. Normaliter wordt eerst een aanvraag ingediend en kan pas na afgifte van de beschikking 

worden gestart met de werkzaamheden. Een en ander is vastgelegd in artikel 9 lid 1c van 

de ASV. De begrafenisvereniging zou deze procedure normaliter hebben gevolgd, maar 

vanwege Corona werd een ander tijdpad gevolgd. Eind maart/begin april werd namelijk 

duidelijk dat openbare bijeenkomsten tijdelijk niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn. 

Aangezien de verbouwing naar verwachting zo’n zeven weken zou duren was dit een kans 

om met De Brink en het Brakenkerkje afspraken te maken voor de periode dat de aula niet 

beschikbaar zou zijn. Om die reden is de opdracht versneld gegeven en heeft de vereniging 

de kosten voorgefinancierd. Op het moment dat de coronamaatregelen zouden worden 

versoepeld en activiteiten weer zouden worden toegestaan, zouden de opties om op die 

locaties op te baren namelijk weer komen te vervallen. 

 

   

DUURZAAMHEID  Het dak is dusdanig bouwkundig aangepast dat het weer tot in lengte van jaren mee kan. 

Bovendien is het aanwezige asbest verwijderd. 

 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Binnen de kern Obdam is er geen andere mogelijkheid om overledenen op te baren.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t.  

COMMUNICATIE  De begrafenisvereniging wordt door middel van een beschikking op de hoogte gebracht 

van de besluitvorming. 

VERVOLG   

BIJLAGEN   


