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Onderwerp
Onafhankelijk onderzoek Rusthof en stand van zaken afspraken n.a.v. het
gesprek met ouders van kinderen die op Rusthof begraven liggen.
Aanleiding
Met collegebericht 2021-200 informeerden wij u over de onrust die ontstaan is
naar aanleiding van een groep mensen die op 11 september jl. onderzoek heeft
gedaan naar energieën van overleden mensen op begraafplaats Rusthof. Er zijn
naar aanleiding van deze activiteit nog veel vragen die nog niet beantwoord
kunnen worden omdat daar meer onderzoek voor nodig is.
Om het vertrouwen in de gemeente te herstellen, vinden wij het van belang dat
dit onderzoek door een onafhankelijke partij gebeurt. Om die reden hebben wij
inmiddels een onafhankelijke organisatie gevraagd om een onderzoek te doen.
In dit collegebericht informeren wij u over dit onderzoek en over de afspraken
die in het overleg met ouders op 14 oktober 2021 zijn gemaakt.
Bericht
Onafhankelijk onderzoek
Wij hebben de Nationale Ombudsman verzocht om een onafhankelijk onderzoek
uit te voeren. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dit te willen doen.
Daarbij hebben wij gevraagd om te onderzoeken, beschrijven en beoordelen:
• wat er precies is gebeurd op de avond van 11 september 2021 tussen
20:00 en 23:30 uur.
• hoe de toestemming en de medewerking aan het verzoek tot stand is
gekomen.
• hoe de gemeente heeft gehandeld na de vondst van de camerabeelden.
De ombudsman bepaalt zelf de definitieve onderzoeksthema’s en -vragen en
betrekt daarbij ook een aantal ouders. De volledige beschrijving van het
verzoek is te lezen op de website www.amersfoort.nl/cba. We hebben de
ombudsman verzocht dit onderzoek binnen enkele weken af te ronden.
Afspraken n.a.v. gesprek met ouders
Op 14 oktober 2021 heeft er een gesprek tussen de burgemeester, de directeur
van Rusthof en een aantal ouders van kinderen die op Rusthof begraven liggen
plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek is een aantal afspraken
gemaakt:
• Tijdens het gesprek zijn verschillende vragen gesteld, daarvan is een
vragenlijst opgesteld. De vragen op deze lijst zijn voor zover mogelijk
beantwoord, een aantal andere vragen wordt meegenomen in het
onderzoek van de Nationale Ombudsman.
• De burgemeester heeft contact met het Openbaar Ministerie of er
sprake zou kunnen zijn van grafschennis.
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•

•

•

Uit contacten met nabestaanden weten we dat er ook behoefte is aan
een gesprek met de groep. Dit willen wij organiseren op het moment
dat het onafhankelijke onderzoek is afgerond voor diegenen die daar op
dat moment nog behoefte aan hebben en als de groep die op Rusthof is
geweest daarmee instemt.
Opstellen van huisregels: de uitkomsten van het onderzoek van de
Nationale Ombudsman gebruiken wij om nadere huisregels op te stellen
over het gebruik van de begraafplaats. Daarnaast maken wij verdere
werkafspraken om het risico op herhaling van een dergelijke situatie te
verkleinen. Een aantal ouders heeft aangegeven daarover mee te willen
denken.
Voor nabestaanden die dat willen, organiseren we een moment om de
beelden op de gevonden camera te bekijken. Hierbij worden personen
en stemmen van personen die in beeld zijn onherkenbaar gemaakt.

Vervolg
Alle nabestaanden, waarvan wij de contactgegevens hebben, ontvangen
vandaag een brief met informatie over het onafhankelijke onderzoek en de
stand van zaken van de afgesproken acties.
Deze brief is te lezen op de website www.amersfoort.nl/cba.
Zodra de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn, informeren
wij de nabestaanden en uw gemeenteraad. Over alle andere acties houden wij
de nabestaanden die dat willen actief op de hoogte.
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