
 

Raadsvergadering d.d. 24 maart 2009 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 maart 2009 
 
Onderwerp:   Begraafplaatsenbeleid 
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:   j.soppe@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld op 25 

maart 2008 in uw raad en de uitkomsten van de 
informatiebijeenkomsten de navolgende beleidsuitgangspunten rondom 
begraven vaststellen: 

1. a) het ruimen van graven vastleggen in de verordening; 
b) de mogelijkheid van dubbel diep begraven vastleggen in de 
verordening; 
c) het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de 
begraafplaatsen. 

2. Het bruto grafoppervlak vaststellen op 8 m² per graf. 
3. Het onderhoud van de grafbedekking door de gemeente Tynaarlo laten 

uitvoeren.  
4. In de komende 4 jaar toewerken naar een kostendekkend programma 

begraven waarbij gekeken wordt naar de tarieven in de omgeving. 
  
 
Bijlagen:     
-   raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   verslag informatieavonden begraafplaatsenbeleid (ter inzage) 
-   communicatieplan begraafplaatsenbeleid (ter inzage) 
-   Informatiefolder (ter inzage) 
-   presentatie informatieavond begraafplaatsen Gemeente Tynaarlo (ter inzage) 
-   kostendekkenheid begraven (bijgevoegd) 
-   notitie Bruto grafoppervlak (ter inzage) 

TOELICHTING 

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 (kostendekkendheid); 
- 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. 
 
 



 

Op 25 maart 2008 heeft uw raad de volgende uitgangspunten rondom het begraafbeleid vrijgegeven voor 
inspraak: 
- het ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
- het wel of niet dubbeldiep gaan begraven op begraafplaats De Walakker en begraafplaats De Eswal; 
- het (gedeeltelijk) toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen. 
  
Volgens afspraak met uw raad hebben de bijeenkomsten met de inwoners in het najaar van 2008 
plaatsgevonden in Zuidlaren, Vries en Eelde, op 27 oktober, 29 oktober en 3 november. 
Aan deze avonden hebben circa 95 mensen deelgenomen, waaronder raadsleden, de uitvaart- en 
begrafenisverenigingen, de plaatselijke uitvaartverzorgers en stichting De Terenbinth (Vereniging voor 
Funeraire Cultuur). Van deze avonden is een verslag bijgevoegd. 
In bijlage 6 Kostendekkendheid begraven wordt nader ingegaan op de kostendekkendheid van het 
programma begraven. Op basis van deze notitie wordt voorgesteld om de raad voor te stellen om het 
programma begraven kostendekkend te maken en hier in de komende 4 jaar naar toe te werken, waarbij 
gezocht wordt naar marktconformiteit. 
 
Uitgangspunt hierbij zijn dat het bruto grafoppervlak naar 8 m² gaat, het onderhoud van de grafbedekking 
door de gemeente Tynaarlo wordt uitgevoerd en dat de leges in de komende jaren opgehoogd worden.   

Vervolgprocedure 

Wat gaat er dit jaar nog meer gebeuren op het gebied van begraven: 
• de verordening en het begraafbeleid aanpassen (april – mei); 
• Handhavingsbeleid wordt opgepakt in (mei – juni); 
• Gebruik van de aula’s (juni); 
• Nadere studie naar tariefsdifferentiatie;  
• Uitbreiding van de twee begraafplaatsen “de Duinen” te Eelde en “de Eswal” te Vries. 

Financiële consequenties 

Als gekozen wordt voor een 100% kostendekkend programma begraven zoals beschreven in Bijlage 6: 
Kostendekkendheid begraven dan zullen een aantal stappen doorlopen moeten worden:  
 

a. In 2010 een verhoging van 10% invoeren (2% trendmatig, inclusief 8% zoals opgenomen in het 
dekkingsplan begroting 2007-2010). Vanaf 2011 een trendmatige verhoging. 

b. Wij stellen de raad voor om toe te werken naar een bruto grafoppervlak van 8 m² per graf. Dit 
wordt bewerkstelligd door een bedrag van € 106.427 qua onderhoud ten laste van programma 10 
(openbaar groen) te brengen. Voor de overheveling dient een begrotingswijziging opgesteld te 
worden. 
In rekening brengen van het onderhoud ad. € 194.480  uitgevoerd door de gemeente Tynaarlo 
aan de nabestaanden. Het effect zal zijn dat de kostendekkend in het jaar 2009 88% bedraagt en 
voor 2010 verder 91% (zie bijlage 6; Kostendekkendheid begraven). 

 
 Om het programma begraven gefaseerd kostendekkend te maken, waarbij wordt gekeken naar de 
tarieven in de omgeving, zullen de opbrengsten verder moeten stijgen. Om uiteindelijk te komen tot een 
kostendekkend programma begraven in 2012 zou zowel in 2011 en in 2012 een verhoging van de 
begraafrechten met 5% (inclusief trendmatige verhoging) dienen plaats te vinden. Dit betekent een 
structurele ophoging van de opbrengsten met € 23.500 in 2011 en 2012.  
 
De opbrengsten begraven maken geen onderdeel uit van het onderzoek naar de 100% 
kostendekkendheid leges.  



 

Gevraagd besluit 

Op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld op 25 maart 2008 in uw raad en de 
uitkomsten van de informatiebijeenkomsten de navolgende beleidsuitgangspunten rondom begraven 
vaststellen: 

1. a) het ruimen van graven vastleggen in de verordening; 
     b) de mogelijkheid van dubbel diep begraven vastleggen in de verordening; 
     c) het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen. 

2. Het bruto grafoppervlak vaststellen op 8 m² per graf. 
3. Het onderhoud van de grafbedekking door de gemeente Tynaarlo laten uitvoeren.  
4. In de komende 4 jaar toewerken naar een kostendekkend programma begraven waarbij gekeken 

wordt naar de tarieven in de omgeving. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


