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Onderwerp

Schriftelijke vragen van de leden Mbarki, Killic, van Dantzig en Roosma inzake
(religieuze) begrafenissen tijdens coronacrisis

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:
Door strikte maatregelen in verband met de coronacrisis kunnen uitvaarten nu niet
plaatsvinden op de manier waarop nabestaanden dat willen. Dat betekent dat men nu
noodgedwongen keuzes moet maken die niet voorzien waren. Dat geldt voor alle
Amsterdammers. In het bijzonder ook voor Amsterdammers met de wens om zich na
hun dood te laten begraven bij de familie in het land van herkomst of vanwege
religieuze overweging begraven worden met eeuwige grafrust.
Beide bovenstaande wensen zijn op dit moment niet mogelijk voor overleden
Amsterdammers, enerzijds omdat bijvoorbeeld het luchtruim naar Marokko is
gesloten en anderzijds omdat wij in Amsterdam geen islamitische begraafplaatsen
hebben met eeuwige grafrust. Men wijkt nu uit naar Almere indien men dat kan
betalen of wacht in het mortuarium op Schiphol.

De gemeente Rotterdam heeft hier als een van de eerste gemeenten op
geanticipeerd door vanaf 4 april de mogelijkheid te creëren om voor onbepaalde tijd
begraven te worden op gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast hebben zij een
tijdelijke regeling ingesteld om nabestaanden tegemoet te komen in de extra kosten.
Dit probleem speelt ook in Amsterdam en daarom horen de indieners graag hoe het
college naar dit probleem kijkt.
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van PvdA, op
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de
volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het bovenstaande probleem in Amsterdam?
2. Welke maatregelen heeft de gemeente getroffen om uitvaartdiensten tijdens de
coronacrisis zoveel mogelijk doorgang te laten vinden?
3. Heeft het college kennis genomen van de maatregelen die zijn genomen in
Rotterdam, het versneld invoeren van begraven voor onbepaalde tijd en de
tegemoetkoming in de kosten voor onvoorziene kosten voor nabestaanden door
de coronacrisis?

4. Is het college bereid om gedurende deze crisis de mogelijkheid te creëren om ook
in (regio) Amsterdam mensen voor onbepaalde tijd te begraven?
5. Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college daartoe?
6. Is het college bereid om te onderzoeken welke aanvullende ondersteuning
geboden kan worden aan Amsterdammers als het gaat om extra kosten die
gemaakt worden, omdat bijvoorbeeld repatriëring niet mogelijk is?
Het lid van de gemeenteraad,

S. Mbarki (PvdA)

A. Killic (DENK)
R. van Dantzig (D66)
F. Roosma (Groenlinks)
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