
 

Raadsvergadering d.d. 25 maart 2008 agendapunt  11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 11 maart 2008 
 
Onderwerp:   Begraafplaatsbeleid begraafplaatsen  
 
Portefeuillehouder:   de heer J. Rijpstra 
Behandelend ambtenaar: J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:   j.soppe@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   De uitgangspunten voor het begraafbeleid vrijgeven voor inspraak 
 
Bijlagen:     
- Begraafplaatsen, discussienota (bijgevoegd) 
- Begraafplaatsen, begraafbehoefte en capaciteit (bijgevoegd) 
- Exploitatie begraafplaatsen (bijgevoegd)   
- Overzicht begravingen (bijgevoegd) 

TOELICHTING 

Inleiding 

In 2006 is in samenwerking met Genius Loci gestart met een onderzoek naar het beleid met betrekking 
tot het begraven in onze gemeente. In dit onderzoek is met name gekeken naar de volgende aspecten: 
- begraafbehoefte en capaciteit; 
- de exploitatie van de begraafplaatsen; 
- de beheersverordening. 
 
De doelen van het onderzoek zijn het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen rondom de 
begraafbehoefte en de beschikbare begraafcapaciteit in de gemeente Tynaarlo, hoe is de verhouding van 
de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen ten opzichte van de kostendekkendheid en voldoet 
onze huidige beheersverordening nog aan de wet op de Lijkbezorging. 
 
In maart 2007 is dit onderwerp in samenwerking met de raad behandeld in een bijeenkomst met de raad. 
Hieruit zijn een aantal punten gekomen welke behandeld worden in de bijgevoegde discussienota (zie 
bijlage 1: Discussienota begraafplaatsen). 
 
Op basis van de opmerkingen van alle partijen is het onderzoek nader uitgewerkt en als zodanig 
beschikbaar in de bijgevoegde stukken. Het vaststellen van de uitgangspunten biedt voor een aantal 
begraafplaatsen de mogelijkheid om weer in twee lagen te gaan begraven, waar dit mogelijk is wordt dit 
doorgevoerd. Voor het ruimen van graven, het sluiten van begraafplaatsen en het wijzigen van 
begrotingstechnische functies zullen na eventuele vaststelling aparte voorstellen worden gemaakt en ter 
vaststelling worden aangeboden. 
 
Vaststelling van de beslispunten leidt in de komende jaren wel tot wijzigingen in de manier van werken, 
eventuele besparingen zullen pas in de loop van de tijd inzichtelijk worden.  
 



 

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten kan de beheersverordening worden vastgesteld, bij de 
herziening van de beheersverordening worden ook de aanpassingen in de Wet op de Lijkbezorging 
meegenomen.  
 

Vervolgprocedure 

Na het vrijgeven van de beslispunten voor inspraak door de raad informeren we de verschillende 
belangengroeperingen (Begrafenis- en Uitvaartverenigingen, Begrafenisondernemingen) actief. Voor de 
inwoners liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis.   

Financiële consequenties 

Voor het mogelijk ruimen van graven, het sluiten van begraafplaatsen en het wijzigen van 
begrotingstechnische functies zullen na eventuele vaststelling aparte voorstellen worden gemaakt en ter 
vaststelling worden aangeboden. Hierbij zullen ook de financiële consequenties in beeld worden 
gebracht.  
 

Adviezen 

Niet van toepassing 
 

Gevraagd besluit 

De uitgangspunten voor het begraafbeleid vrijgeven voor inspraak 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


