
 

Raadsvergadering d.d. 13 oktober 2009 agendapunt 7 
 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 september 2009 
 
Onderwerp:   Vaststellen verordening begraafplaatsen  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:   j.soppe@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   
1. De verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Tynaarlo 

vaststellen 
2. Akkoord gaan met de legesbedragen voor de verordening op de heffing en de invordering van 

de lijkbezorgingrechten 2010 zoals aangegeven 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluiten (bijgevoegd)   
-   Beheersverordening (ter inzage) 
-   Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen (ter inzage) 
-   Tarieventabel 2010 (ter inzage) 
-   Tarieventabel 2009 (ter inzage) 
-   Besluit 24 maart 2009 (ter inzage) 

 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 24 maart 2009 heeft de raad de uitgangspunten voor het nieuwe beleid rondom begraven vastgesteld. 
Op basis van deze uitgangspunten is de nieuwe Beheersverordening begraafplaatsen opgesteld.  
 
Met de aanpassingen in de beheersverordening voldoen we weer aan de "Wet op de Lijkbezorging" en 
bieden we de mogelijkheid om de eventueel vast te stellen beslispunten door te kunnen voeren. Na de 
vaststelling van de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Tynaarlo 
door de raad kan het college de nadere regels met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaatsen 
Tynaarlo vaststellen. 
 
Onderdeel van de vastgestelde uitgangspunten voor het nieuwe beleid rondom begraven is het 
kostendekkend maken van het programma. In het bijgevoegde voorstel voor de leges voor de 
verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2010 zijn deze uitgangspunten 
meegenomen. Dit zal in 2010 leiden tot een kostendekkendheid van circa 91%.   
 



 

 

Vervolgprocedure 

Na de vaststelling van de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 
Tynaarlo door de raad stelt het college van burgemeester en wethouders de nadere regels voor de 
gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo vast. 
 
In november 2009 wordt de verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2010 
vastgesteld. 

Financiële consequenties 

Om te komen tot een kostendekkendheid van 91% wordt voorgesteld om de tarieventabel voor de 
verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010 aan te passen. Op basis van de 
in bijlage 4 genoemde bedragen en gemiddelden geeft dit het volgende beeld: 
 
 Gemiddelden Legesopbrengsten
Huur graven 92 € 254.000 
Huur urnenruimte 29 €   53.000 
Vergunningen 
monumenten 

106 €  30.528 

Begraafrecht/bijzettingen 119 €  53.850 
Huurverlengingen 52 €  52.000 
Verstrooiingen 11 €    1.595 
Grafkelder 28 €    8.400 
Incidentele 
grafruimingen 

3 €    1.224 

Overschrijvingen 119 €    1.785 
   
Totaal  € 456.382 
 
Dit geeft een kostendekkenheid op basis van de concept begroting van 2010 van 95% (€ 456.382 / € 
480.057 x 100). Omdat er gerekend is met gemiddelden kan dit nog gaan afwijken. 

Adviezen 

1. Bestuurs- en managementondersteuning 

Toelichting op advies van afdelingen 
 
De verordening is tot stand gekomen in overleg met de sectie BJC. Omdat het om een herziening van de 
verordening gaat is de inspraakverordening niet van toepassing. 
 



 

 

 

 

Gevraagd besluit 

1. De verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Tynaarlo vaststellen 
2. Akkoord gaan met de legesbedragen voor de verordening op de heffing en de invordering van de 

lijkbezorgingrechten 2010 zoals aangegeven 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


