
Datum: 26 maart 2019 

Betreft: CDA-vragen inzake kostenbeheersing begraafplaatsen 

Geacht college van B&W, 

Op 13 december 2018 zond u de gemeente raad van Schagen een informatiememo over de 
kostenbeheersing begraafplaatsen. Naar aanleiding daarvan zouden wij u de volgende vragen willen 
stellen. 

Begraafplaatsen hebben te maken met de trend dat er meer wordt gecremeerd en dat betrokkenen 
het begraven en het onderhoud van een graf als duur ervaren. Dit betekent dat opnieuw moet 
worden bezien in hoeverre het model van financiering van de begraafplaatsen – namelijk vanuit het 
uitgangspunt kostendekkendheid - onder de loep moet worden genomen. Gebleken is dat dit een 
onvoldoende realistische opvatting is voor een taak, die vanuit overheidsverantwoordelijkheid wordt 
uitgevoerd. 

De raad heeft het algemene uitgangspunt bij de Begroting 2019 gehanteerd dat tarieven 
kostendekkend moet zijn, maar heeft zich wellicht onvoldoende gerealiseerd hoe dit uitpakt op dit 
dossier. Want dat is in contrast met bijvoorbeeld het onderhoud van voetbalvelden, dat de leden van 
een vereniging ook niet geheel zelf opbrengen. Het ware dan beter het tarief voor begraven en 
onderhoud marktconform te laten zijn, en bijvoorbeeld een gemiddelde te nemen van landelijk 
gangbare tarieven (dat is iets anders dan kostendekkend). Ook lijkt het goed dat de gemeenteraad 
zich daar expliciet over uitspreekt, zodat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor het mogelijk 
maken van begraven tegen een redelijk (marktconform) tarief. 

Antwoord: 
In tegenstelling tot wat in de inleiding van uw vragen wordt gesteld, heeft de raad bij het vast stellen 
van de begroting 2019 op 6 november 2018 besloten om de kostendekkendheid van begraaftarieven 
los te laten (zie Nota van Uitgangspunten 2019 en www.financien-schagen.nl Financiële 
begroting/paragraaf kapitaalgoederen Algemeen). 

De tarieven van de gemeente Schagen zijn geharmoniseerd en ook gestegen. 

1. Welke bedragen worden er aan begraven en aan het onderhoud toegerekend?  

Antwoord: 
In totaal wordt er €390.000 toegerekend aan begraven. Dit bestaat uit 
onderhoudskosten/beheerkosten, groot onderhoud, overhead, kapitaallasten en grafdelving.  

2. Zijn deze kosten (fors) gestegen en opbrengsten (fors) gedaald?

Anwoord:  
De kosten zijn gestegen en de opbrengsten zijn toegenomen sinds de fusie. In 2013 waren de 
kosten € 344.000 in 2018 is dit gestegen naar € 390.000. De opbrengsten waren in 2013 € 
220.000 dit is in 2018 gestegen naar €296.000. 

3. Wat is hiervoor de reden. Kunt u hierin een (landelijke) trend herkennen? 



Antwoord: 
De redenen zijn minder begrafenissen en asbestemmingen waardoor kostendekkend met de 
huidige tarieven niet mogelijk is. De inkomsten zijn  wel gestegen door de tariefverhogingen 
die afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De uitgaven stijgen vanwege de reguliere prijsstijgingen 
van arbeid en materiaal t.b.v. onderhoud begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen in 
voormalig Harenkarspel is achterstand in het bovengronds ruimen van graven waarvan de 
grafrechten vervallen zijn. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, terwijl er geen 
inkomsten tegenover staan. Bovendien blijken deze graven niet interessant voor nieuwe 
uitgifte.  
Dit is conform de landelijke trend van minder begrafenissen en autonome kostenstijging.  

4. Kunt u ons hiervan een kostenspecificatie geven over de laatste jaren?  

Iedere begraafplaats binnen de gemeente Schagen is uniek en heeft zijn eigen kenmerken en 
problematiek. De begraafplaats Waarland is een pilot om te onderzoeken of de beheerkosten omlaag 
kunnen. 

Overzicht begrafenissen en asbestemmingen per begraafplaats

graf as graf as graf as graf as graf as graf as

Callantsoog 7 0 3 0 7 3 7 2 4 4 4 4

Dirkshorn 3 2 4 0 0 0 5 3 3 1 0 0

Krabbendam 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0

Petten 2 0 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2

Schagen 21 5 22 4 28 2 27 3 24 5 19 2

Sint Maarten 3 0 3 0 3 0 5 0 2 0 4 0

Sint Maartensbrug 7 2 12 0 4 1 10 0 6 2 4 3

Tuitenjenhorn 10 4 6 3 9 2 6 4 9 2 9 3

Waarland 7 1 7 1 7 1 7 2 5 1 5 0

Warmenhuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Totaal 63 14 60 8 62 11 68 14 56 16 46 14

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten begraafplaatsen gemeente Schagen

2015 2016 2017 2018

Onderhoud 268.000 340.000 326.000 353.000

Kapitaallasten 61.000 61.000 37.000 37.000

Totaal lasten 329.000 401.000 363.000 390.000

Baten begraafplaastsen gemeente Schagen

2015 2016 2017 2018

Leges (inclusief onderhoud bijdrage) 260.000 326.000 284.000 296.000

Totaal baten 260.000 326.000 284.000 296.000



5. Zijn de belanghebbenden en nabestaanden al op de hoogte gesteld van deze pilot? 

Antwoord: 
Naar aanleiding van de Motie van het CDA op 19 december 2017 heeft het college besloten 
om de situatie te bestuderen en overleg te voeren met de begrafenisverenigingen. Daaruit 
voorgekomen is het besluit om een pilot op begraafplaats Waarland te starten om de 
mogelijkheden voor kostenbeheersing te onderzoeken. In 2018 en 2019 is overleg geweest 
met de begrafenisvereniging om te komen tot een aanpassing van de inrichting die leidt tot 
structurele kostenbesparing. De begrafenisvereniging onderzoekt op dit moment de 
mogelijkheden om een deel van de onderhoudswerkzaamheden op begraafplaats Waarland 
met vrijwilligers uit te voeren. Als bekend is of vrijwilligers actief worden en welke 
werkzaamheden ze gaan doen, maken we het plan definitief en informeren we de 
belanghebbenden. 

6. Als iedere begraafplaats uniek is, wat is dan de achterliggende gedachte om het over een 
‘pilot’ te hebben? 

Antwoord: 
Tijdens de pilot doen we inzichten op over kansrijke mogelijkheden om de beheerkosten te 
verlagen, die we mogelijk kunnen toepassen op andere begraafplaatsen. 

7. Op het moment dat de pilot in Waarland werkt, neemt u dan alle maatregelen die in 
Waarland zijn getroffen 1 op 1 over op andere begraafplaatsen? Of bent u ook van mening 
dat elke begraafplaats zijn eigen aanpak verdiend? 

Antwoord: 
Wij zijn van mening dat iedere begraafplaats zijn eigen aanpak verdient, omdat iedere 
begraafplaats zijn eigen karakter, sfeer en ruimtelijke inrichting heeft. 

De begraafplaats te Waarland heeft een unieke problematiek. 

8. Bent u er bekend mee dat verscheidene graven niet geruimd kunnen worden door 
plaatselijke problematiek op de begraafplaatsen? In Waarland is het bijvoorbeeld het geval 
dat op de historische begraafplaats het waterpeil te hoog staat waardoor overledenen niet 
vergaan zijn. Ook het oude gedeelte wat in de jaren 60, 70, 80 is aangelegd kent zijn eigen 
problemen doordat overledenen in die tijd in een plastic zak werden begraven zijn de 
lichamen niet geheel vergaan. 

Antwoord: 
Ja, daar zijn we mee bekend. In de werkgroep pilot Waarland heeft deze problematiek onze 
aandacht. In 2019 laten we een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van 
grafmonumenten op alle begraafplaatsen in gemeente Schagen. Op basis van dit onderzoek 
wordt besloten welke grafmonumenten behouden blijven. Overigens zijn de oorlogsgraven en 
graven op de monumentenlijst al beschermd. Deze graven behouden we voor de toekomst. 
Op delen van de begraafplaats waar de grondwaterstand hoog is, willen we geen nieuwe 
graven meer uitgeven. Hier zal geen ondergrondse ruiming plaatsvinden. 

Belanghebbenden sluiten een contract met de gemeente voor begraven en onderhoud. 

9. Welke informatie verschaft de gemeente aan de belanghebbende over de rechten en 
plichten ten aanzien van een graf (dus niet uitsluitend een factuur)? 



Antwoord: 
De gemeente verschaft informatie op meerdere manieren. Via de website www.schagen.nl 
zoekterm begraven, via de afdeling Dienstverlening en na een afspraak via de afdeling 
Dienstverlening met de begraafplaatsbeheerder op de begraafplaats zelf. 

10. Nabestaanden hebben meerjarige contracten voor onderhoud van graven met de gemeente 
afgesloten. Is de gemeente voornemens deze contracten eenzijdig te breken, door het 
onderhoud bij vrijwilligers te beleggen, en zo de zekerheid van het onderhoud weg te 
nemen? 

Antwoord: 
Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. De nabestaanden 
betalen een bijdrage aan het onderhoud van de gehele begraafplaats. De gemeente is niet 
voornemens om eenzijdig contracten te beëindigen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
het onderhoud ook al worden de werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. 
Werkzaamheden die in aanmerking komen voor uitvoering door vrijwilligers zijn bijvoorbeeld: 
schoffelen, hagen knippen, gras maaien, afval opruimen en onkruid op verharding bestrijden. 

11. Wie kan de nabestaande in dat geval dan aanspreken? 

Antwoord: 
De nabestaande kan met vragen altijd terecht bij de afdeling Dienstverlening. 

De begraafplaats Waarland wordt volgens het memo verkleind, met de intentie kostenbesparing. 

12. Hoe staat dit in verhouding tot de kosten van het onderhoud van de vrijkomende 
oppervlakte. Dit zullen dan een hek, beplanting als bomen en struiken zijn, die eveneens 
(forse) aanleg- en onderhoudskosten voor de gemeente met zich meebrengen? Waar ligt in 
deze verschuiving dan de meerjarige winst? 

Antwoord: 
De beheerkosten van de huidige situatie zijn hoger, dan die na verkleining van de 
begraafplaats. Daarnaast worden de kosten van het afgekoppelde deel niet meer ten laste 
gebracht van de begraafplaats, maar van de exploitatie van het openbaar groen. 

Zodra er ruimtegebrek ontstaat zouden bepaalde graven kunnen worden geruimd, eerder is er geen 
noodzaak en worden (forse) kosten voor ruimen gemaakt, die niet op korte termijn worden 
gecompenseerd door nieuwe teraardebestellingen. Ook heeft een begraafplaats historische waarde, 
aan lege gaten heeft de gemeenschap vast geen behoefte. 

13. Op het moment dat u op de Historische Begraafplaats van Waarland graven gaat ruimen, is 
het dan ook de bedoeling dat hier opnieuw overledenen begraven gaan worden? Of is dit 
niet mogelijk door de staat van de grond? 

Antwoord: 
Op begraafplaats Waarland is achterstand van het bovengronds ruimen van graven waar het 
grafrecht van is afgelopen en waar nabestaanden afstand hebben gedaan. Om nabestaanden 
die niet bij ons bekend zijn te informeren zijn bordjes op de graven geplaatst met het verzoek 
contact op te nemen met de gemeente. Inmiddels hebben ook nabestaanden gereageerd die 
het grafrecht willen verlengen. Om kosten te besparen gaan we de graven bovengronds 
ruimen, nadat het onderzoek over de cultuurhistorische waarde van grafmonumenten is 
afgerond en een besluit genomen is welke grafmonumenten we willen behouden. Het 



onderhouden van grafmonumenten waar geen inkomsten tegenover staan zorgt immers voor 
onevenredig hoge onderhoudskosten. Zie ook antwoord 8. 

14. Op het moment dat het niet mogelijk is om mensen op het vrijgekomen historisch gedeelte 
te begraven wat is dan de meerwaarde om deze historische graven te ruimen?  

Antwoord: 
In de projectgroep is besproken om in dit gedeelte van de begraafplaats geen graven meer uit 
te geven.  We gaan gras inzaaien dat gebruikt kan worden als strooiveld.  

15. Op het moment dat dit geruimd wordt en er niet opnieuw begraven kan worden, worden er 
onnodig kosten gemaakt?

Antwoord: 
Nee, de nieuwe inrichting wordt veel onderhoudsvriendelijker, waardoor de kosten lager zijn. 

Tot zover, wij  wachten uw antwoord met belangstelling af. 

Namens CDA Schagen 
Puck de Nijs-Visser 
Boudien Glashouwer 


