
Onderbouwing voorstel

vergelijking tarieventabel begraafrechten 2013

HERINDELING HARENKARSPEL, SCHAGEN, ZIJPE

Onderwerp aantallen Harenkarspel Schagen Zijpe Nieuw Schagen opbrengsten

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

1.1.1 op een particulier graf voor een periode van 20 jaar 32  €             929,00  €          1.470,00 1.264,00€           1.470,00€          47.040,00€         

1.1.2 voor verlenging van dit recht met 10 jaar 99  €             464,00  €             735,00 735,00€             72.765,00€         

1.1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar, voor kind t/m 12 jaar: 2  €             620,00  €             490,00  n.v.t 735,00€             1.470,00€           

1.1.4 voor verlenging van dit recht met 10 jaar 2  €             309,00  €             245,00  n.v.t 367,50€             735,00€               

1.1.5 op een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar 6  €             465,00  €             368,00 1.264,00€           735,00€               4.410,00€           

1.1.6 voor verlenging van dit recht met 10 jaar 4  €             232,00  €             184,00 367,50€               1.470,00€           

1.1.7 op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar 3  €          1.088,00  €          1.470,00 1.264,00€           1.470,00€           4.410,00€           

1.1.6 voor verlenging van dit recht met 10 jaar 3  €             544,00 735,00€               2.205,00€           

1.1.8 voor het plaatsen en geplaatst houden van een  particulier urnenmonument voor een periode van 20 jaar 1 1.264,00€           1.470,00€           1.470,00€           

1.1.9 voor verlenging van dit recht met 10 jaar 632,00€               735,00€               -€                     

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk 61  €             572,00  €             877,00 632,00€               612,00€               37.332,00€         

2.2 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 verhoogd met 1 50% 632,00€               918,00€               918,00€               

2.3 Onder buitengewone uren wordt verstaan: 

op zon- en feestdagen

2.5 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven 1  n.v.t  €             219,00 n.v.t n.v.t.

2.6 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden12 jaar wordt geheven 1  n.v.t  €             525,00 n.v.t 612,00€             612,00€               

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 in een particuliere urnennis (muur) 8  €               74,00 83,80€                 103,50€               828,00€               

3.1.2 op een particulier urnengraf (in de grond) 83,80€                 103,50€               

3.1.3 in een particulier urnenmonument (boven de grond) 209,50€               103,50€               

3.1.4 op een particulier gaf 83,80€                 n.v.t.

3.1.5 in een particulier graf 226,00€             209,50€               n.v.t.

3.2 Voor het bijzetten  op werkdagen voor 09.00 uur en na 16.00 uur, wordt het recht bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 -€                   

verhoogd met 41,90€                 n.v.t.

3.2.1 Voor het bijzetten  op werkdagen voor 09.00 uur en na 16.00 uur, wordt het recht bedoeld in 3.1.3 -€                   

verhoogd met 90,80€                 n.v.t.

3.3 Voor het bijzetten op zaterdag en zon-en feestdagen, wordt het recht bedoeld in 3.1.1  en 3.1.2 verhoogd met 41,10€                 n.v.t.

3.4 Voor het bijzetten op zaterdag en zon-en feestdagen, wordt het recht bedoeld in 3.1.3 verhoogd met 90,80€                 n.v.t.

 

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing 

4.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer binnen kantooruren wordt geheven vervallen n.v.t.

4.2 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer buiten kantooruren wordt geheven vervallen n.v.t.

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, 

bedoeld in artikel 14 en 17 van de Beheersverordening begraafplaatsen Zijpe 2011, wordt geheven: 

5.1.1 voor de aanleg van een grafkelder (uitbesteed) 500,00€               405,35€               n.v.t.

5.1.1.1 voor het plaatsen van een keldertje (omkisting) ten behoeve van een particulier urenmounument of een particulier

urnengraf 68,35€                 n.v.t.

5.1.2 voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis 23,50€                 184,00€               42,95€                 n.v.t.

5.1.3 voor het plaatsen van een steentje in een urnennis (zit in tarief uitgifte urnennis) 42,95€                 n.v.t.

5.2 De rechten voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, zoals bedoeld in 

5.1.1 tot en met 5.1.3, waarin tevens is opgenomen een bijdrage in de kosten van onderhoud van paden

en de groenvoorzieningen en de begraafplaats in het algemeen, bedragen per jaar

5.2.1 voor een particuliere grafkelder 57,00€                 77,00€                 67,30€                 69,75€                 

5.2.2 voor een particulier graf of een particulier urnengraf 697 57,00€                 77,00€                 67,30€                 69,75€                 48.615,75€         

5.2.3 voor een particuliere urnennnis 57,00€                 77,00€                 28,55€                 n.v.t.

5.3 Op verzoek van de rechthebbende kan voor de duur van het verleende recht tot begraven in een particulier 

graf, het recht genoemd onder 5.2.1 t/m 5.2.3 ineens worden voldaan tegen betaling van een bedrag 

gelijk aan het genoemde tarief bij 5.2.1 t/m 5.2.3 x de vermeningsvuldigingsfactor genoemd in

bijlage 1 behorende bij deze tarieventabel.

voor 1 jaar (maal het jaarlijkse recht) 1 x 1 x -

voor 2 jaar (maal het jaarlijkse recht) 2 x 2 x -

voor 3 jaar (maal het jaarlijkse recht) 3 x 3 x -

voor 4 jaar (maal het jaarlijkse recht) 4 x 4 x -

voor 5 jaar (maal het jaarlijkse recht) 5 x 5 x -

voor 6 jaar (maal het jaarlijkse recht) 5,5 x 5,5 x -

voor 7 jaar (maal het jaarlijkse recht) 6 x 6,5 x -

voor 8 jaar (maal het jaarlijkse recht) 7 x 7,5 x -

voor 9 jaar (maal het jaarlijkse recht) 8 x 8,5 x -

voor 10 jaar (maal het jaarlijkse recht) 9 x 9 x -

voor 11 jaar (maal het jaarlijkse recht) 9,5 x 10 x -

voor 12 jaar (maal het jaarlijkse recht) 10 x 11 x -

voor 13 jaar (maal het jaarlijkse recht) 11 x 11,5 x -

voor 14 jaar (maal het jaarlijkse recht) 11 x 12,5 x -

voor 15 jaar (maal het jaarlijkse recht) 12 x 13,5 x -

voor 16 jaar (maal het jaarlijkse recht) 13 x 14 x -

voor 17 jaar (maal het jaarlijkse recht) 13 x 14,5 x -

voor 18 jaar (maal het jaarlijkse recht) 14 x 15,5 x -

voor 19 jaar (maal het jaarlijkse recht) 14,5 x 16,5 x -

voor 20 jaar (maal het jaarlijkse recht) 15 x 17 x -

afkoopsom voor 20 jaar bedraagt (15 x het tarief ) 40 743,00€               1.046,25€           41.850,00€         

1E+07 afkoopsom voor 10 jaar bedraagt (9 x het tarief ) 124 452,00€               627,75€               77.841,00€         

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven en urnennissen

6.1 Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven 40 7,60€                   7,60€                   7,60€                   7,70€                   308,00€               

6.2 Voor het inschrijven en overboeken van urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven 7,60€                   7,60€                   7,60€                   n.v.t.

6.3 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven 7,60€                   7,60€                   7,60€                   7,70€                   

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, inruimen

7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven 1 877,00€               632,00€               n.v.t.

7.2 Voor het na opgraven en weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven 1 428,00€               632,00€               n.v.t.

7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven 1 714,00€               632,00€               n.v.t.

7.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven 209,50€               n.v.t.

7.5 Voor het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven 209,50€               n.v.t.

7.6 Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven 51,00€                 632,00€               n.v.t.

7.7 Voor het op verzoek van belanghebbende inruimen van een graf wordt geheven en opnieuw uitgeven 1.264,00€           n.v.t.

7.8 Voor het verwijderen en afvoeren van grafbedekking 53,35€                 n.v.t.

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

8.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier 22,00€                 20,90€                 n.v.t.

8.2 Voor het beschikbaar stellen  van een steentje voor de urnenmuur te Sint Maartensbrug n.v.t n.v.t 107,65€               n.v.t.

voor het luiden van een klok voor elk uur of een gedeelte daarvan 25,50€                 n.v.t.

€ 344.279,75

€ 358.184,00

96,12%


