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De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

Burgemeester 

Gerard Buining 

Kostenbeheersing begraafplaatsen 

 

 

Geachte dames en heren, 

Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2018 (raadsvergadering: 19 december 2017) 

heb ik u, naar aanleiding van een motie van CDA over de Lijkbezorgingsrechten/Verhoging 

begraafplaatsrechten, toegezegd om in gesprek te gaan met de uitvaartverenigingen en te 

onderzoeken of zij bereid zijn het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen geheel of 

gedeeltelijk over te nemen.  

 

Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 en Begroting 2019  

Met het vaststellen van de Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 en de Begroting 2019 is 

besloten de kostendekkende leges van begraven los te laten.  

 

Pilot begraafplaats Waarland 

In Waarland is een pilot gestart om te onderzoeken of we de beheerkosten om laag kunnen 

brengen. Samen met de begrafenisvereniging zijn we tot een aantal maatregelen gekomen: 

• De begraafplaats wordt verkleind. Hierdoor worden de onderhoudskosten verlaagd. 

• De begrafenisvereniging heeft vrijwilligers bereid gevonden om een deel van de 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hierover worden in 2019 afspraken gemaakt. 

• Er worden circa 90 graven geruimd, waarvan het grafrecht verlopen is en waarvan de 

nabestaanden afstand hebben gedaan. Voor deze graven wordt geen onderhoud 

meer door de rechthebbenden betaald. Ook hierdoor zullen de onderhoudskosten 

omlaag gaan. Bovendien zijn we in staat om een strooiveld en een knekelgraf te 

realiseren. 

 

De kosten van de begraafplaats Waarland (exclusief kapitaallasten) bedragen circa €40.000 per 

jaar. Na bovenstaande maatregelen zullen de onderhoudskosten ongeveer 20% lager uitvallen. 

Met gemiddeld 6 begrafenissen per jaar zullen de leges echter verre van kostendekkend 

worden. Toch is het een stap in de goede richting en bovendien zal de begraafplaats er qua 

uitstraling op vooruitgaan. Voor de komende jaren willen we ook de andere begraafplaatsen in 

samenspraak met begrafenisverenigingen onder de loep nemen om de kwaliteit te verbeteren 

en onderhoudskosten te beperken. 

 

Vertrouwende erop middels deze raadsinformatiememo aan de toezegging te hebben voldaan. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


