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Onderwerp
Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”

Gevraagd besluit
1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”;
2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo
2018”;
3. Vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Het begraven in de Gemeente Tynaarlo voor nu en in de toekomst duurzaam te kunnen uitvoeren.
Wat ging er aan vooraf
In 2016 heeft het college naar aanleiding van vragen van rechthebbende, vragen over het
verlengen van huurachterstanden en vragen van uit de raad, een eerste verkenning gemaakt
rondom het begraven en het begraafbeleid. Ook liepen we uitvoeringstechnisch op een aantal
vlakken aan tegen de huidige beheers. en legesverordening. Toen er eind 2016 de algemene vraag
kwam om alle legesverordeningen tegen het licht te houden, heeft het college besloten om het
totale programma begraven tegen het licht te houden.
Deze doorlichting treft u aan in het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo “Terugblik & Toekomst. In dit
beleidsstuk wordt gekeken naar de ontwikkeling van het programma begraven vanaf 2009 tot aan
2017. Hierin worden ook voorstellen gedaan om het beleid en de verordeningen op onderdelen aan
te passen.

De belangrijkste onderwerpen in het beleid zijn:
• Voorstellen om het beleid op onderdelen aan te passen.
• Begraven op kosten van de gemeente.
• Graven voor onbepaalde tijd.
• Geen leges te innen voor de uitvoering van een lijkschouwing.
• Beleid voor begraafplaatsen op landgoederen en andere particuliere initiatieven.
• Achterstanden in de huurverleningen.
• Stappenplan uitvoering ruimingsbeleid.
• Voorstellen voor aanpassen van een aantal tarieven.
De belangrijkste aanpassingen in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente
Tynaarlo 2018 zijn:
• kosten te gaan rekenen wanneer ‘graven voor onbepaalde tijd’ worden overgeschreven op
naam van een nieuwe rechthebbende. Deze kosten zijn voor het in stand houden van de
begraafplaats.
• Bij een dubbel graf, de verlenging van het eerste graf direct te regelen op het moment dat
het tweede graf in gebruik wordt gegeven. Zodat de wettelijke grafrust termijn voor beide
graven geregeld is.
De belangrijkste aanpassingen in de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2018 zijn:
• Goede afstemming tussen de verantwoordelijkheden van de heffingsambtenaar en de
manager Gemeentewerken.
• Tarieven bepalen voor verschillende aanpassingen door het beleid.
• Opnemen van tarieven voor het onderhoud van de begraafplaats voor graven van
onbepaalde termijn.
• Geen leges te innen voor de uitvoering van een lijkschouwing en deze regel uit de
verordening te halen.
De voorgestelde aanpassingen leiden tot meer duidelijkheid voor de gebruikers en de
rechthebbenden van graven op de begraafplaatsen. Ook geeft zij een reactie op de belangrijkste
vragen van de rechthebbenden van graven omtrent het toerekenen van de kosten voor het
onderhoud van de begraafplaatsen.
Rondom de vraag hoe om te gaan met de achterstanden in de huurverlengingen wordt gekeken
hoe deze vraag in de bedrijfsvoering van de organisatie kan worden opgelost. Uitgangspunt daarbij
is “de basis op orde” en daarbij is de doelstelling dat de achterstanden worden weggewerkt.
Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners worden op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na dat de raad het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst vaststelt en de voorstellen in dit
stuk over neemt, kunnen de Beheers. en de legesverordening worden vastgesteld. Deze Verordeningen treden
in werking per 1 januari 2018.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Kostendekkendheid
Uw raad heeft in beginsel aangegeven te streven naar 100% kostendekkendheid voor alle rechten
en heffingen. Hierbij is het profijtbeginsel, of te wel het principe de gebruiker betaalt,
richtinggevend. In de begroting 2018, waar uw raad op 7 november mee heeft ingestemd, is de
kostendekkendheid bij ongewijzigd beleid 84%. In deze berekening is reeds rekening gehouden
met een structureel bedrag voor het ruimen van de graven van € 20.000. Daarnaast is in de
begroting 2018 onder incidenteel nieuw beleid een bedrag van € 50.000 meegenomen voor het
wegwerken van de achterstand die we hebben bij het ruimen van graven.
Financiële aanpassingen
• Omdat 28% van onze m2 begraafplaats betrekking heeft op graven voor onbepaalde tijd stellen
we in het nu voorliggende begraafbeleid voor de onderhoudslasten die gerelateerd aan de
graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd niet meer mee te nemen in de
kostendekkendheidsberekening. Immers voor deze graven ontvangen wij geen middelen meer.
Dat verlaagt de lasten met ca. € 84.000.
• In het nieuwe begraafbeleid stellen we voor de tarieven voor de urnennissen en – ruimtes
(kelders) te verlagen met € 500. Met deze aanpassing lopen we meer in de pas met de
omliggende gemeentes.
• Voorgesteld wordt de mogelijkheid om lijkschouwingen in rekening te brengen uit de
verordening te halen. Dit heeft geen financieel effect op de begroting omdat dit in de praktijk
reeds het geval is.
Kostendekkendheid na doorvoeren voorstellen
Wij verwachten op een kostendekkendheid van ongeveer 100% uit te komen als deze voorstellen
worden overgenomen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris
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Betreft:
Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 6 november 2017.
Gelet op de artikelen 149 en 216 van de Gemeentewet

B E S L U I T:
1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”;
2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2018”;
3. Vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”.

Vries, 4 december 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

