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Aan de Raad
Voorstel
Een bedrag ad. € 45.375,- beschikbaar te stellen voor het renoveren van het grafmonument Luden op
begraafplaats Rosendael.
Inleiding
Op begraafplaats Rosendael zijn op dit moment op het historische deel negen graven aanwezig die in
onderhoud zijn bij de gemeente.
In 1996 is er een overeenkomst gesloten met de kerkelijke gemeente voor het onderhoud van deze
negen grafmonumenten. Daarbij is een bijdrage van 6.638,35 gulden aan de gemeente Rozendaal
overgemaakt. De negen graven zijn nooit eigendom geweest van de kerk. De diaconie van de
Hervormde Gemeente Rozendaal had sedert jaar en dag de zorg voor het onderhoud van dat
negental graven op de begraafplaats.
In 1993 en 1994 heeft de diaconie aangegeven dat het onderhoud van de negen graven een te grote
last werd en heeft de burgerlijke gemeente gevraagd het onderhoud van de negen graven op zich te
nemen. De gemeente voelde daar in eerste instantie niets voor, maar heeft op 5 augustus 1996 alsnog
ingestemd met het beheer van de negen graven.
Argumenten
Uit een inventarisatie blijkt dat in acht gevallen het grafmonument bestaat uit een platte
grafbedekking of staande steen. Deze verkeren in een redelijke staat. Alleen de grafkelder van de
familie Luden niet. Deze willen we voor de toekomst behouden en dan is renovatie geboden.
De eigenaar van het graf van Luden is niet meer te achterhalen. Het is van groot belang het
grafmonument – dat dringend onderhoud behoeft – te laten renoveren om daarmee een voor de
begraafplaats belangrijk monument te behouden.
De begraafplaats is deels Rijksmonument. Het graf van Luden ligt in dit gedeelte. Er is nagegaan of er
subsidiemogelijkheden zijn voor het herstel, deze zijn er echter nu niet.
Na het herstel zijn er wel subsidiemogelijkheden voor onderhoud, in het kader van de zogenaamde
BRIM-regeling.
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Financiële gevolgen
Gebleken is dat het grafmonument van de familie Luden hersteld kan worden, waarbij het
grafmonument in zijn huidige vorm blijft bestaan.
Uit een opgestelde raming blijkt dat het grafmonument voor een bedrag van circa € 37.500,(exclusief BTW) hersteld kan worden.
700-jarig bestaan van kasteel Rosendael
In 2014 bestaat kasteel Rosendael 700 jaar.
De begraafplaats Rosendael is tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw eigendom geweest van de
kasteelheer van Rosendael. Daarom stellen wij voor als geschenk vanuit de gemeente het graf van de
familie Luden te renoveren teneinde het monumentale graf te behouden.
Dekkingsplan
De kosten ad. € 45.375,- (inclusief BTW) kunnen worden gedekt uit de Algemene reserve.
Na onttrekking van dit bedrag bedraagt de stand van de Algemene reserve € 588.400,-
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