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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 M.S. van Ruler / registratienr.:  

12 mei 2015 

M.S. van Ruler 

0224 – 210 262 

Voorziening begraafplaatsen 

 

15.009618 

 

 

Samenvatting 

In oktober 2014 is er in opdracht van het college een 0-meting uitgevoerd op de 10 begraafplaatsen 

van de gemeente Schagen, met als doel inzicht te krijgen in de huidige stand van de 

kapitaalgoederen ten opzichte van het gewenste niveau. Uit de 0-meting blijkt dat een aantal 

begraafplaatsen niet aan het gewenste niveau A voldoen.  

 

Voorgesteld besluit 

Een bedrag van € 65.500,- vrij te maken uit de voorziening begraafplaatsen ten behoeve van de 

opwaardering van de begraafplaatsen in Schagen 2015.  

 

Financiële gevolgen 

Voor het op peil  brengen van het gewenste niveau is voor de komende 5 jaar een totaalbedrag 

nodig van € 164.500,-. De kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande voorziening 

begraafplaatsen, rekening houdend met een jaarlijkse storting in de voorziening van € 25.000,- zoals 

opgenomen in de meerjarenbegroting. Aan het eind van de werkzaamheden (2019) zal de 

voorziening  € 22.570,- bedragen. 

 

Aanleiding 

Op 27 oktober 2014 is er een Themabijeenkomst geweest. Onder leiding van de burgemeester is het 

rapport “0-meting begraafplaatsen” besproken. Uitkomst van deze bijeenkomst is de wens om de 

begraafplaatsen op een A-niveau te krijgen (CROW-norm). Om dit te bewerkstelligen zal op een 

aantal begraafplaatsen groot onderhoud gepleegd moeten worden. 

   

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De begraafplaatsen op een goed en eenduidig A-niveau brengen. Door de investeringen zullen de 

kapitaalgoederen weer duurzaam beheerd kunnen worden.  
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2. Argumenten 

Uit de 0-meting blijkt dat een aantal elementen op begraafplaatsen op een onvoldoende niveau zijn.  

In de periode 2015 - 2019 zullen de begraafplaatsen op het gewenste niveau gebracht worden. In de 

reguliere begroting zijn hiervoor geen middelen opgenomen. Dit maakt dat hiervoor aanspraak op de 

voorziening begraafplaatsen wordt gedaan, te beginnen met het bedrag voor 2015. Voor de 

volgende jaren zullen we opnieuw een verzoek indienen. 

 

 

3. Financiën 

Vanuit de 0-meting is een vijfjaren planning opgesteld om de begraafplaatsen op het gewenste 

niveau te krijgen. Voor 2015 is een bedrag begroot van € 65.500,-, de overige jaren bedragen 

respectievelijk € 30.000,- voor 2016, € 39.000, voor 2017, € 23.000,- voor 2018  en € 7.000,- voor 2019. 

Totaal is er een bedrag nodig van € 164.500,- om alle kapitaalgoederen binnen vijf jaar op het 

gewenste niveau te krijgen.  

 

De voorziening begraafplaatsen bedraagt in 2015 € 87.070,- en wordt vanaf 2016 jaarlijks aangevuld 

met € 25.000,- conform de meerjarenbegroting. 

 

De bovengenoemde kosten kunnen worden opgevangen uit de voorziening begraafplaatsen. 

 

4. Risico's 

De huidige staat van de kapitaalgoederen zakt door het gewenste niveau en kan met de huidige 

financiële middelen, het onderhoudsbudget, niet op het gewenste niveau worden gebracht en zal 

alleen maar verslechteren.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

 0-meting Begraafplaatsen gemeente Schagen d.d. 10 oktober 2014, door Smit Groenadvies bv. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 mei 2015;  

gezien het advies van de commissie Ruimte van d.d. 8 juni 2015;  

 

 

besluit: 

Een bedrag van € 65.500,- vrij te maken uit de voorziening begraafplaatsen ten behoeve van de 

opwaardering van de begraafplaatsen in Schagen 2015.  

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


