
  Datum: 17-5-19 

 

Geacht College van B&W, 

 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van onze vragen over de begraafplaatsen binnen de gemeente 

Schagen. 

 

Naar aanleiding van uw antwoorden hebben wij nog een aantal aanvullende vragen opgesteld: 

• Wat is de hoogte van het budget wat de afgelopen jaren is gebruikt voor het onderhoud van 
de begraafplaatsen?  
 
Hieronder een overzicht van het onderhoudsbudget en inzet medewerkers 
onderhoudsdienst. 
 

 Onderhoudskosten  
 2015 2016 2017 2018 

Onderhoudsbudget 63.550 134.299 120.589 129.266 
Personeel 
onderhoudsdienst* 3fte 2fte 2fte 2fte 
 
De onderhoudsdienst houdt geen urenregistratie bij. Er is dus geen exact bedrag toe te 
rekenen aan onderhoud. Wel is te zeggen dat zij zicht grotendeels bezig houden met 
onderhoudswerkzaamheden.  
 

• Kunt u dit bedrag per begraafplaats voor ons specificeren?  
Nee, de onderhoudskosten worden niet per begraafplaats bijgehouden.  
 

• Is er een nulmeting van de huidige kosten per begraafplaats beschikbaar en mogen we deze 
ontvangen?  
Nee, er is geen nul-meting van de huidige kosten per begraafplaats beschikbaar. 
 

• Kan voor ons inzichtelijk worden gemaakt welke kosten bespaard kunnen/zullen worden, 
zodat de kostenbesparing per onderdeel vastgesteld kan worden?  
Op dit moment is niet aan te geven waar we welke kostenbesparing kunnen realiseren. We 
onderzoeken de komende jaren de volgende mogelijkheden om op de onderhoudskosten te 
besparen:  
1. Onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers laten uitvoeren. 
2. Areaal verkleinen. 
3. Omvormen naar een goedkopere beheergroep, bijvoorbeeld struiken of hagen 

omvormen naar gazon.  
4. Mijnsteen-verharding, waarbij de onkruiddruk groot is, omvormen naar gesloten 

halfverharding met veel lagere onkruiddruk. De kosten van onkruidbestrijding op 
verharding nemen af. 



5. Bovengronds ruimen van graven waar het grafrecht verlopen is en de nabestaanden 
afstand hebben gedaan. De kosten van onderhoud nemen af en er komt ruimte 
beschikbaar om opnieuw graven uit te geven. 

6. Meer strooiveldjes en urnengraven beschikbaar stellen. 
7. Mogelijkheden tot begraven en as-bestemming (urnen-nis, urnengraf of strooiveld) beter 

onder de aandacht van de inwoners brengen, zodat ze kiezen voor een begraafplaats in 
gemeente Schagen. 

 

In afwachting van uw reactie, 

Boudien Glashouwer, Puck de Nijs  

 

 

 


