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Inleiding
Dit document geeft inzicht in het begraafbeleid van de gemeente Tynaarlo. Afgelopen jaren zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het beleid die van
betekenis zijn voor de toekomst. Daarom heeft het college gevraagd om een tussentijdse evaluatie.
Het document heeft daarom drie onderdelen: Wat hebben we gedaan, waar staan we nu en hoe gaan we verder.

Terugblik gaat in op de bestaande begraafplaatsen en hun kwaliteiten. Gevolgd door het bestaande beleid en de veranderingen in het begraafbeleid.
Daarin is 2009 een belangrijk jaar geweest met de opgave om begraven kostendekkend te maken. Het streven was om dat in 4 jaar te bereiken. Ook is in
het verlengde daarvan het ruimingsbeleid opgesteld.

Waar staan we nu laat zien hoe de stand van zaken daarvan is. Ook wordt beschreven waar op dit moment aan wordt gewerkt om hier uitvoering
aan te gegeven en welke maatregelen concreet worden uitgevoerd.

Hoe nu verder geeft een doorkijk naar de toekomst in de lijn van het beleid. Begraven is gebaat bij een consistent beleid maar zal daarnaast ook
moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Hoe we dat het beste kunnen doen is afgelopen jaar onderzocht. De uitkomst daarvan is in dit stuk
verwerkt.
Daarnaast komen actuele ontwikkelingen en veranderingen aan bod. Daarbij zijn een aantal keuzes voorgesteld om het beleid verder te ontwikkelen en
te optimaliseren voor de toekomst.
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Terugblik
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Begraafplaatsen in Tynaarlo

In de gemeente Tynaarlo zijn 5 begraafplaatsen in eigendom en beheer van de gemeente en daarnaast zijn er nog 4 andere begraafplaatsen.






Begraafplaats De Duinen in Eelde
Begraafplaats (centrum) Eelde
Begraafplaats De Walakker in Zuidlaren
Begraafplaats Oude Coevorderweg in Zuidlaren
Begraafplaats Eswal in Vries






Particuliere begraafplaats Annerweg: Lits-de-Fenix
Joodse begraafplaats Zuidlaren
Landgoed Bosch en Vaart
Begraafplaats Dennenoord op Lentis

Kwaliteit en identiteit
De begraafplaatsen van Tynaarlo hebben allemaal een heel eigen identiteit en een hoge kwaliteit. Ze zijn allemaal uniek door hun ligging en de sfeer op
de begraafplaats. Ze hebben een heel eigen inrichting en zijn onderdeel van de unieke landschappen in de gemeente Tynaarlo.
Belangrijk zijn: Groen, een parkachtige inrichting, een link met de omgeving, het ontwerp, beleving en sfeer. Ook is er afwisseling in uniformiteit of juist
diversiteit op de grafvelden (door vrijheid ofwel beperking in de regels voor de monumenten).
Vooral op de drie jongere begraafplaatsen in Eelde, Vries en Zuidlaren is veel aandacht voor inrichting, groen en sfeer. Deze zijn ook ruimer opgezet dan
de oude begraafplaatsen zoals in het centrum van Eelde en de Oude Coevorderweg in Zuidlaren. De oude begraafplaatsen liggen ook meer in het dorp
waardoor er minder ruimte beschikbaar is. Deze zijn vaak omsloten met een haag zodat er op de begraafplaats privacy ontstaat.
Op de nieuwe begraafplaatsen, die meer in het landschap liggen is meer mogelijkheid om landschap en begraafplaats in elkaar over te laten lopen. Dit
past ook bij de huidige tijd waarin een begraafplaats onderdeel is van de maatschappij en de omgeving. Het sluit dan ook steeds vaker aan op
wandelpaden in de omgeving. Omdat de drie jonge begraafplaatsen een hele mooie ligging hebben krijg je daardoor nog meer een uniek karakter. Met
deze begraafplaatsen heeft Tynaarlo een aantal mooie begraafplaatsen te bieden voor de inwoners van de gemeente maar ook van daarbuiten.
Verder worden de begraafplaatsen op een hoog niveau onderhouden en zien er netjes en zeer verzorgd uit.

De Duinen: verbonden met de zandpaden in de omgeving

de Walakker: zichtassen over de es

Centrum Eelde: geheel omsloten met een haag
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De Duinen in Eelde
Karakteristieken:
 Ligging tussen de landgoederengordel van Eelde en het dorp
 Parkachtige uitstraling
 Zeer ruim opgezet /veel groen
 Hoge kwaliteit/verzorgde indruk
 Paden die verbonden zijn met het naastliggende landgoed

Cijfers
 Begraafoppervlak ca. 3 ha
 Totaal aantal graven op het oude deel 1.225 stuks
 Gemiddeld aantal begravingen en (urnen)bijzettingen per jaar 47




In 2013 is de begraafplaats uitgebreid met 900 graven, 126 urnenkelders
en 190 urnen nissen
Huidig aantal vrije graven is ca. 1000
Capaciteit toereikend tot het jaar 2040
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Begraafplaats (centrum) Eelde
Karakteristieken:
 Ligging in het centrum van het dorp
 Intensief beeld van graven
 Algemeen deel en R.K. deel
 Omsloten karakter door de haag rondom
 Monumentale/beeldbepalende bomen

Cijfers





Begraafoppervlak ca. 0,9 ha.
Totaal aantal graven 1.881 stuks
Behoefte aan nieuwe graven = Alleen nog bijzettingen
Aantal mogelijke bijzettingen nog ca. 40
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De Walakker in Zuidlaren
Karakteristieken:
 Ligging tegen de es van Zuidlaren
 Statige aula
 Ruime opzet, groen, uitzicht naar het landschap
 Hoge kwaliteit
 Verzorgde uitstraling
Cijfers










Begraafoppervlak ca. 1,9 ha
Totaal aantal graven 824 stuks
Gemiddeld aantal begravingen per jaar 55
Behoefte aan nieuwe graven t/m 2045 = 1.540
Vrije graven, incl. uitbreiding (1,5 ha) in 2006/2007 = ca. 672
Tekort aan graven tot 2045 is 868
Capaciteit toereikend tot het jaar 2032
Vrije urnengraven = 250
Uitbreiding en inbreiding mogelijk
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De Oude Coevorderweg Zuidlaren
Karakteristieken:
 Ligging op kruispunt van dorp en landschap
 Ruime groene entree
 Duidelijke tweedeling oud/nieuw
 Omsloten door een haag
 Alleen bijzettingen
 Verzorgd karakter

Cijfers





Begraafoppervlak ca. 3,1 ha.
Totaal aantal graven 6.786 stuks
Behoefte aan nieuwe graven = alleen bijzettingen in bestaande graven
Alleen nog een beperkt aantal nieuwe urnengraven
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De Eswal in Vries
Karakteristieken:
 Ligging op grens dorp en landschap, tegen de es van vries
 Unieke ligging waar eigenlijk weinig mee wordt gedaan
 Tweedeling oud/nieuw
 Oud deel zeer intensief begraven
 Nieuwer deel meer extensief
 Aantal beeldbepalende monumentale bomen

Cijfers








Begraafoppervlak ca. 3 ha
Totaal aantal graven 5.842 stuks
Gemiddeld aantal begravingen en (urnen)bijzettingen per jaar 35
Behoefte aan nieuwe graven t/m 2045 = 980
Huidig aantal vrije graven = ca. 200
Tekort aan graven tot 2045 is 747
Capaciteit toereikend tot ongeveer het jaar 2023
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Bestaand beleid

Overzicht bestaand beleid:

2006

2017
2019




Onderzoek naar begraafplaatsen, capaciteit, begraafbehoefte en exploitatie en toetsing aan de beheersverordening.
Discussienota begraafplaatsen 2007



Beleid begraven in de gemeente Tynaarlo (vastgesteld op 25 maart 2008, gemeenteraad)



Nieuw begraafplaatsenbeleid 2009 (vastgesteld op 24 maart 2009, gemeenteraad)



Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen incl. nadere regels (vastgesteld op 22 september 2009, gemeenteraad)



Ruimingsbeleid voor de begraafplaatsen (vastgesteld op 30 oktober 2012, college van B & W )



Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 incl. nadere regels (vastgesteld op 13 mei 2014, gemeenteraad)



Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015 incl. nadere regels (vastgesteld op 10 november 2015, gemeenteraad)




Onderzoek leges, door ontwikkelen beleid, richting bepalen voor de toekomst
Vaststellen nieuwe beheersverordening en legesverordening
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Beleid 2009

In samenwerking met de raad is gekeken naar beleidsaanpassingen binnen het programma begraven. Aanleiding hiervoor was de stijging van de
tarieven en de huidige capaciteit op de begraafplaatsen. In het onderzoek is gekeken naar:
1. Beleidsaanpassingen;
2. Een kostendekkend programma begraven;
3. Tarievenbeleid;
4. Efficiency;
5. Gebruik van de aula’s.
Eerste uitwerkingen zijn de voorstellen om het bruto grafoppervlak vast te stellen op 8 m² en in de periode 2010 - 2013 te werken naar een
kostendekkend programma begraven waarbij gekeken wordt naar marktconformiteit.
De beleidsaanpassingen die vastgesteld zijn:
1.

a) het ruimen van graven vastleggen in de verordening;
b) de mogelijkheid van dubbel diep begraven vastleggen in de verordening (etagegraf);
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.
Daarnaast is het besluit genomen om € 105.000 euro structureel uit het groenbudget te halen voor de begraafplaatsen. Dit omdat een deel van de
begraafplaats is aangewezen als openbaar groen.
Voor punt 4 is een uitwerking gemaakt om dit te realiseren:
Stappen voor ontwikkeling kostendekkendheid

1.
2.
3.
4.

Trendmatige verhoging opbrengsten begraven (huidig beleid);
Bruto grafoppervlak van 8 m² (en trendmatige verhoging);
Onderhoud grafbedekking door de Gemeente Tynaarlo laten uitvoeren (en trendmatige verhoging, plus bruto grafoppervlak van 8 m²);
In de komende 4 jaar te werken naar een kostendekkend programma begraven waarbij gekeken wordt naar marktconformiteit.
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Besluit 2009
In 2009 is besloten om toe te werken naar een 100% kostendekkend programma begraven. Daarvoor zijn de onderstaande stappen voorgesteld.
Daarnaast moet ook de verordening en het begraafbeleid hierop worden aangepast.

Uit onderstaande varianten is optie

3 gekozen

1. Trendmatige verhoging opbrengsten begraven (huidig beleid)
In 2010 trendmatig verhoging van 10% (2%, inclusief 8% zoals opgenomen in het dekkingsplan begroting 2007-2010). Vanaf 2011 een trendmatige
verhoging.

Kostendekkendheid

2009
40%

2010
42%

2011
42%

2012
42%

2011
52%

2012
52%

2. Bruto grafoppervlak van 8 m² (en trendmatige verhoging)

Kostendekkendheid

2009
49%

2010
52%

3 Onderhoud grafbedekking door de Gemeente Tynaarlo laten uitvoeren (en trendmatige verhoging, plus bruto grafoppervlak van 8 m²)
Kostendekkendheid

2009
88%

2010
91%

2011
91%

2012
91%

Om variant 3 naar een kostendekkendheid van 100% te krijgen is nog gekeken naar marktconformiteit
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.
2009
11,8%

2010
10%

2011
5%

2012
5%
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Waar staan we nu
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Stand van zaken

Overzicht kostendekkendheid vanaf 2009
jaar
kostendekkend

2010
68 %

2011
96 %

2012
73 %

2013
104 %

2014
78 %

2015
95%

2016
91 %

2017
80 %

2018
62 %

Kanttekening: De kostendekkendheid is berekend aan de hand van de jaarrekening door totale baten en lasten (incl. overhead) te vergelijken. Op basis
van de begrotingen is het uitgangspunt dat we niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Dit is echter een begroting, in werkelijkheid zien we een afwijking
naar boven of beneden. Dit omdat we in een jaar nooit precies weten hoeveel begravingen of urnenbijzettingen er zijn.
In 2018 is voor het eerste boekjaar gewerkt met de voorziening begraven. Dit is de reden dat het kostendekkendheidspercentage is gezakt. De
toevoeging aan de voorziening is namelijk groter geweest dan de onttrekking. Indien gecorrigeerd wordt voor deze nieuwe werkwijze, is de
kostendekkendheid 75%.
Overzicht begraven en geleverde diensten
Ieder jaar wordt van te voren een inschatting gemaakt van te leveren diensten rondom begraven. Op basis daarvan worden de inkomsten berekend. De
belangrijkste posten zijn in deze tabel opgenomen.

Huur
urn
verlengen
begrafenissen bijzettingen asverstrooiingen grafrechten

jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

115

39

19

50

82
90
105
100
88
80
86
72
86
78

45
49
35
34
46
32
32
39
31
27

5
13
23
18
16
23
13
8
19
16

43
150
115
85
90
96
139
96
101
137

uitgifte uitgifte
uitgifte overschrijvingen Vergunning naamplaatje
grafkelder graven urnenruimte urnnis grafrecht
monument zuil
106
nb
nb
nb
36
24
127
37
54
19
nb
158
nb
nb
23
65
23
nb
184
104
nb
28
97
19
5
153
105
21
11
86
11
1
263
82
13
7
52
20
3
215
73
6
15
48
7
5
246
53
16
8
50
7
4
203
42
10
5
32
9
4
101
51
7
4
33
6
3
114
57
8
4
46
7
3
118
55
9
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Verhouding aantallen begraven - cremeren

Jaar

Begraven Cremeren

Totaal
(absoluut)

2008

66%

34%

173

2009

62%

38%

132

2010

59%

41%

152

2011

64%

36%

163

2012

66%

34%

152

2013

59%

41%

150

2014

59%

41%

135

2015

66%

34%

131

2016

61%

39%

119

2017

63%

37%

136

2018

64%

36%

121

Uit voorgaande cijfers zijn een aantal dingen op te maken.






Het aantal begravingen per jaar loopt langzaam terug. (Aan het begin van het jaar wordt een schatting van het aantal graven gedaan met het
gemiddelde van afgelopen 5 jaar. Deze schatting blijkt vaak wat te hoog te zijn door deze daling.)
De uitgifte van urn ruimtes en urnen nissen liggen lager dan vooraf de verwachting was. De verwachting in 2009 was dat het aantal graven zou
dalen en het gebruik van urn ruimtes/nissen zou stijgen.
Het aantal grafkelders per jaar verschilt maar gemiddeld is het aantal grafkelders duidelijk aan het dalen.
Verlenging grafrechten: In het jaar 2010 en de jaren daarna is een inhaalslag gemaakt met het aanschrijven van rechthebbende voor het verlengen
van grafrechten. Dit heeft mede gezorgd voor de steeds hogere kostendekkendheid.
Overschrijven grafrechten: Overschrijven grafrechten schommelt tussen de 127 en 246 per jaar. Om rechthebbenden en nabestaanden terug te
zoeken plaatsen we bordjes bij de oude graven.
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Huidige tarieven begraven gemeente Tynaarlo (2017)

Begraven / crematie
 Uitgifte enkel graf, grafrecht voor de duur van 20 jaar
 Uitgifte twee graven, grafrecht voor de duur van 20 jaar
 Etagegraf, grafrecht voor de duur van 20 jaar
Etagegraf niet mogelijk op de begraafplaatsen in Eelde
 Urnengraf, grafrecht voor de duur van 20 jaar
 Urnen nis (urnenmuur) gebruikersrecht voor de duur
van 20 jaar

Kosten van een graf (voor 20 jaar) vanaf 2007 tot 2015

€ 2.317
€ 4.634
€ 3.476
€ 2.272
€ 1.704

Verlengen van grafrecht of gebruikersrecht per graf voor:
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar

€ 574
€ 1.148
€ 1.721
€ 2.295

Begraafrecht maandag tot en met vrijdag
 Kinderen boven de 12 jaar en begraafrechten
volwassenen
 Kinderen 1 tot 12 jaar
 Kinderen jonger dan 1 jaar
 Bijzetten asbus of urn

€
€
€
€

780
250
122
223

Begraven of bijzetting op zaterdag van:
 Begraafrechten kinderen boven de 12 jaar en
volwassenen
 Begraafrechten kinderen 1 tot 12 jaar
 Begraafrechten kinderen jonger dan 1 jaar
 Bijzetten asbus of urn

€ 1.170
€ 375
€ 184
€ 340

Grafkelder
 Verlenen toestemming plaatsen grafkelder

€ 367

Grafbedekking
 Vergunning plaatsen of vernieuwen grafbedekking

€ 209

Rekenvoorbeeld uit de praktijk
Wat zijn de kosten voor 1 graf voor 20 jaar :
Grafrecht:
Begraafrecht:
Vergunning grafbedekking:
Totaal

2.317
780
209
---------3.306

Wat doen we hiervoor: de administratie, het begraven
en ruimen van de graven, 2 keer per jaar onderhoud
van de graven, het beheer en onderhoud op de
begraafplaats, het verwijderen van uitgebloeide
bloemstukken en kerststukken.
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Vergelijking van kosten t.o.v. andere gemeentes
Tarieven 2019 uitgifte 1 graf
https://www.monuta.nl/grafkostenmeter/
Bron: Monuta grafkostenmeter
Per jaar Opmerking
Termijn Enkelgraf
Gemeente
Prov.
3.675 € 123
30 €
Coevorden
1 Drenthe
98
2.944 €
30 €
AA en Hunze
2 Drenthe
94
2.824 €
30 €
3 Groningen Marum
93 Selwerderhof
2.792 €
30 €
4 Groningen Groningen
80
2.403 €
30 €
Noordenveld
5 Drenthe
74
2.210 €
30 €
Westerveld
6 Drenthe
45 Hoogkerk
1.342 €
30 €
7 Groningen Groningen
3.825 € 153
25 €
8 Groningen Midden-Groningen
2.593 € 104
25 €
Midden-Drenthe
9 Drenthe
5.163 € 258
20 €
Assen
10 Drenthe
4.541 € 227
20 €
Assen
11 Drenthe
3.777 € 189
20 €
12 Groningen Haren
3.309 € 165
20 €
De Wolden
13 Drenthe
3.306 € 165
20 €
Tynaarlo
14 Drenthe
2.508 € 125
20 €
15 Groningen Zuidhorn
2.263 € 113 Algemeen graf
20 €
16 Groningen Leek
2.530 € 253 Algemeen graf
10 €
Emmen2
17 Drenthe
1.807 € 181 Algemeen graf
10 €
Emmen1
18 Drenthe
1.509 € 151 Algemeen graf
10 €
Meppel
19 Drenthe
1.403 € 140
10 €
Borger-Odoorn
20 Drenthe
83 Algemeen graf
834 €
10 €
Hoogeveen
21 Drenthe
Kanttekening: Bij iedere gemeente is het heel verschillend wat er bij deze prijs in zit en wat niet. Dit kan o.a. zijn onderhoud van graven, onderhoud
begraafplaats, extra kosten voor het begraven, of een ander tarief op zaterdag.
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Actuele vergelijking kosten van urn bijzettingen t.o.v. andere gemeentes

Tarieven 2017 uitgifte 1 urn

Op het gebied van urn ruimtes zijn wij in de directe omgeving één van de duurste gemeente. Met de urn nissen in de urnenmuur staan wij op de tweede
plaats. In beide gevallen is de oud gemeente Haren de duurste.
Dit verschil komt mede doordat een aantal gemeentes, waaronder Aa en Hunze en Noordenveld, ervoor kiezen om begraven deels te betalen uit
algemene middelen. Bij de urnen levert dat een groter verschil op dan bij de graven.
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Actuele ontwikkelingen

Maatregelen die op de planning staan en ontwikkelingen die lopen:

1. Opstellen van een lijst met monumentale graven.
Hiervoor werken we samen met de historische verenigingen. Inmiddels zijn concept-lijsten opgesteld en deze worden samen met de Historische
verenigingen aangevuld. De beperkte capaciteit zowel bij de Historische Vereniging als bij de Gemeente Tynaarlo en het vinden van vrijwilligers
maakt dat dit een proces is van lange adem.
2. Het verlengen van de grafrechten. Hierbij gaat het nog om 103 graven van bepaalde tijd, waarvan de rechthebbende niet meer bekend zijn.
3. Digitaliseren van (onderdelen van) de begraafadministratie. Werken met een digitale agenda voor begraven.
4. Onderzoek naar de leges en vertaling naar tarieven.
5. Instellen van een voorziening voor begraven, dit is geregeld met de najaarsbrief in 2018.
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Hoe nu verder
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Hoe nu verder

Onderstaand zijn onderwerpen en dilemma’s die spelen. In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen toegelicht en worden voorstellen gedaan.

Beleid
Algemeen
 Onderzoek naar financiële opbouw taakveld
begraven en inhoud verordeningen
Bestaand beleid
 Voorstellen voor enkele bestaande
uitzonderingen:
- de kleine urn graven voor 1 urn
- kindergraven
- muurtje voor doodgeboren kindjes
 Begraven op kosten van de gemeente.
 Graven uitgeven voor onbepaalde tijd.
 Beleid voor begraafplaatsen op
landgoederen en andere particuliere
initiatieven.
 Aula’s

Verordeningen
 Aanpassen beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen Tynaarlo
2019

 Aanpassing verordening lijk-

Tarieven en leges
 Nieuwe berekening en opbouw leges
 Wijzigen tarieven
 Nieuwe tarieventabel (bijlage)

bezorgingsrechten

--------------------------------------------------------------

Financiën
 Aanpassen begroting 2019 e.v. op
onderdelen

 Kostendekkendheid
 Voorziening begraven

Digitalisering
Digitaliseren van (onderdelen van) de begraafadministratie. Werken met een digitale agenda voor begraven.

Wegwerken huurachterstanden
Het verlengen van grafrechten. Het gaat hierbij nog om 103 graven van bepaalde termijn waarvan de rechthebbende niet meer bekend zijn. Dit
wordt nu aangepakt middels bordjes bij de graven.

Uitvoering ruimingsbeleid
Het Ruimingsbeleid is in 2012 vastgesteld. Daarin staat omschreven wat de stappen zijn voordat daadwerkelijke geruimd kan worden. Deze
stappen moeten worden omgezet in een plan en een planning. Sinds 2018 zijn we uitvoerend bezig om de grafmonumenten van de graven
waarvan we de grafrechten terug hebben gekregen te verwijderen.
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Beleid


Algemeen

Na intern onderzoek met ondersteuning van een externe partij en advies van de accountant naar de verordeningen begraven en de financiële opbouw
van het taakveld begraven is de conclusie:
Op een aantal punten aanpassingen doorvoeren in de verordening en het inrichten van een voorziening begraven. Daarbij enkele nuances of
aanpassingen in de leges aanbrengen.
Deze aanpassingen in beleid, de verordeningen en de leges zijn hierna verder uitgewerkt en toegelicht.
Onderzoek leges:
In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar onze leges en de rechtmatigheid van onze leges. Uitkomsten van dit onderzoek zijn:
 Wij voldoen aan de eisen zoals deze aan de kostentoerekening worden gesteld;
 De verordeningen moeten met betrekking tot een aantal zaken worden aangepast;
 De huidige manier van het opleggen van de leges is nog steeds houdbaar;
 De kosten voor graven voor onbepaalde tijd kunnen beter uit het programma begraven gehaald worden;
 Geen middelen in de begroting voor het ruimen van graven;
 De leges voor de urnengraven en -nissen zijn hoog in vergelijking met andere gemeenten.
 Er moet een voorziening begraven worden gevormd waar meerjarige afkoopsommen in worden opgenomen.
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Beleidsmatig
Hieronder zijn een aantal uitzonderingen op de begraafplaatsen weergegeven, welke nu niet apart in het beleid of de tarieven voorkomen. Hier worden
dan ook voorstellen voor gedaan.
 Wijzigen tarieven van urn graven
Urn ruimtes (urn kelders)
Onze urn ruimtes zijn het duurst in de omgeving met € 2.700. Daarin zitten grote verschillen tussen alle omliggende gemeentes. De kosten komen met
name voort uit de investering en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. De investering wordt nu bijvoorbeeld terugbetaald bij de 1 e ronde van
uitgifte.
Er wordt wel redelijk gebruik gemaakt van de urn ruimtes en zijn er vele uitgegeven in afgelopen decennia. Om meer aan te sluiten bij de tarieven in de
omliggende gemeenten stellen wij een tweetal aanpassingen voor:
 Voorstel is om het tarief voor urn ruimtes met circa € 500 te verlagen.
 Voorstel is om de periode waarvoor je een urn ruimte uitgeeft flexibeler te maken. Dat is nu standaard 20 jaar. Voorgesteld wordt om een urn ruimte
ook voor 5, 10 of 15 jaar uit te geven.
Urn nissen
In 2008 zijn onze eerste urn nissen uitgegeven in de eerste muur die gebouwd is op de begraafplaats in Vries. Daarna is de urnenmuur in Zuidlaren
gebouwd en als laatste in Eelde.
De kosten van de bouw van een urn muur zijn hoog. De kosten per nis zijn simpelweg berekend door de kosten van de investering te delen door het
aantal urn nissen. Daarbij is bepaald dat de investering in 10 jaar terugbetaald moet zijn. Dat betekent dat de urn muur in zijn geheel betaald word door
de 1e ronde van uitgifte.
Wij constateren dat deze keuzes resulteren in een hoge prijs per urn nis. Wij zijn de op een-na-duurste gemeente. Haren berekent iets meer kosten dan
wij, Gemeente Assen is vergelijkbaar met ons maar de andere omliggende gemeentes brengen zo’n € 1.000 of minder in rekening.
Wij zien dat er in de afgelopen jaren zeer weinig gebruik wordt gemaakt van de urnenmuren. Dit is erg jammer en de investering wordt op deze manier
niet terugverdiend. Op dit moment zijn er in totaal 34 urn nissen uitgegeven.
 Voorstel is om de prijs voor een urn nis te verlagen met circa € 500.
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 Onderhoudskosten voor graven voor onbepaalde tijd
Bij het verlengen van grafrechten is een discussie naar voren gekomen waarbij de huidige rechthebbenden in verhouding een hoog tarief moeten betalen
vanwege het ontbreken van inkomsten vanuit graven voor onbepaalde tijd. Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen wordt nu namelijk deels
gedekt vanuit de inkomsten van rechthebbenden van huurgraven en een deel vanuit de algemene dienst. In de nieuwe legestabel wordt voorgesteld een
deel van de kosten voor het beheer en onderhoud van de graven voor onbepaalde tijd neer te leggen bij rechthebbenden van die graven. Op die manier
staan in de toekomst ook opbrengsten tegenover de kosten voor het beheer en onderhoud van deze graven.
 Voorstel is om leges in rekening te brengen wanneer ‘graven voor onbepaalde tijd’ worden overgeschreven op naam van een nieuwe
rechthebbende.
 Voorstel is om het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht in verhouding te brengen met de onderhoudskosten die voor huurgraven worden
betaald en hiervoor € 80 per graf, per jaar in rekening te brengen.
 De kleine urngraven voor 1 urn
Op de begraafplaats in Eelde zijn kleine urnkelders. Daarin kan maar 1 urn terwijl in alle andere urnruimtes op onze begraafplaatsen 2 urnen kunnen.
Die urnruimtes zijn vanaf 1980 aangelegd. Het gaat om 88 urnkelders. 18 stuks zijn teruggegeven op het moment dat verlenging nodig was. De andere
70 stuks zijn verlengd of aan verlenging toe.
Op dit moment moet een rechthebbende van 2 urnen, niet 1 urnruimte verlengen maar 2. De kosten van de verlenging is momenteel gelijk aan alle
andere urnruimtes waar wel 2 urnen in passen. De kosten voor deze mensen zijn daardoor tweemaal zo hoog.
Van de 70 urnenruimtes die nu nog in gebruik zijn, gaat het om 25 rechthebbenden die een tweede urnruimte hebben.
Normaal is een verlenging € 1.148 voor 10 jaar per urnruimte
 Voorstel is om het tarief te wijzigen voor de huidige gebruikers bij het verlengen van een tweede urnruimte.
Het verlengen van de tweede urnruimte vast te stellen op € 530voor 10 jaar.
 Voorstel is om de urngraven wel te behouden. Nieuwe uitgifte is prima mogelijk voor uitsluitend 1 urn.
 Kindergraven
Kindergraven liggen op de ene begraafplaats tussen de volwassen graven in en op andere begraafplaatsen hebben we een apart veld voor kindergraven.
De tarieven zijn in beide gevallen gelijk aan die van 1 normaal graf. Alleen het begraafrecht (kosten van het begraven) is lager bij een kindergraf. Op de
begraafplaats met aparte velden voor kindergraven zijn deze velden (bijna) vol.
 Voorstel: Kindergraven in het vervolg tussen de volwassen graven te houden en geen aparte grafvelden voor kindergraven meer aan te leggen. Het
tarief is en blijft gelijk aan dat van 1 normaal graf.
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 Muurtje voor doodgeboren kindjes
In de gemeente hebben wij 1 muurtje met 9 plekken voor doodgeboren kindjes. Deze staat op de Eswal in Vries.
Het komt zelden voor dat hier vraag naar is. De eerste is daar in 1967 begraven en de laatste in de jaren ‘90.
Dit muurtje is momenteel vol. Dat betekend dat de buitenzijde van de muur in gebruik is.
Deze plekken zijn voornamelijk uitgegeven voor onbepaalde tijd. De laatste graven zijn uitgegeven als graven
voor een bepaalde termijn (huurgraf).
De doodgeboren kindjes liggen begraven aan de voet van het muurtje. Rondom het muurtje is gras. Er is geen
plek voor een monumentje. Hooguit een klein naamplaatje op de muur welke door de rechthebbenden kan worden
gemaakt. Het voorstel is dan ook om een minimaal tarief te rekenen.

 Voorstel is om voor uitgifte van een graf een bedrag vast te stellen van € 270 voor een periode van 20 jaar en voor een verlenging van 10 jaar
€ 110.
 Voorstel is om ook de binnenkant van dit muurtje te gaan gebruiken zodat wij deze mogelijkheid nog wel kunnen blijven bieden voor doodgeboren
kindjes.
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 Uitvaart op kosten van de gemeente
In het huidige beleid is vastgesteld dat cremeren het uitgangspunt is bij een uitvaart op kosten van de gemeente. Dit beleid is vastgesteld november
2014.
De overledene krijgt een sobere doch respectvolle crematie. Slechts indien er aanwijzingen zijn dat de wens van de overledene anders is zal hiervan
worden afgeweken.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

aantal
1
0
1
1
0
0
2
0
onbekend

begrafenis
------1
--

crematie
1
-1
1
--1
--

kosten
Circa € 2.300
Circa € 2.000
Circa € 2.000
--Circa € 6.000
--

Kosten van de uitvaart
De kosten van de uitvaart worden, indien mogelijk, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Hiervoor kunnen de bij het lijk gevonden goederen of
gelden worden gebruikt.
Als dit niet mogelijk – of onvoldoende – is kunnen de kosten van de uitvaart worden verhaald op de nabestaanden die volgens de wet verplicht zijn tot
levensonderhoud (BW1:392 t/m 396). Het betreft de (ex-) echtgenoot, ouders, kinderen, aangehuwde kinderen, schoonouders en stiefouders.
Deze nabestaanden hebben geen juridische verplichting om de uitvaart te verzorgen, maar wel de verplichting om de kosten ervan te betalen. Indien
gewenst kan de gemeente ervoor kiezen een notaris in te schakelen. Deze kan eventueel een ervenonderzoek doen. Daarbij wordt onderzoek gedaan
naar de erfgenamen van de overledene. Een dergelijk onderzoek kan een jaar of langer duren. Belangrijk aan de kosten van de uitvaart zijn de
redelijkheid en billijkheid. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het verhalen van kosten van de uitvaart.
 Voorstel is: het beleid van 2014 voort te zetten.
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 Lijkschouwing G.G.D.
In de verordening: “Invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing 2018” is de mogelijkheid opgenomen om kosten in rekening te
brengen voor het uitvoeren van een lijkschouwing door de G.G.D.
Over het in rekening brengen van deze kosten zijn beelden en uitgangspunten. Het verschilt dus ook per gemeente van geen kosten in rekening brengen
tot alle kosten in rekening brengen. De belangrijkste vraag is of deze kosten in rekening gebracht mogen worden. Hierover verschillen de
belastingadviseurs van mening. Daarnaast ligt het in rekening brengen van deze kosten bij de rechthebbende ethisch moeilijk omdat het gaat om een
dienst waarvoor men niet kan kiezen, het wordt uitgevoerd in opdracht van een bevoegde instantie. De vraag is of het hier niet gaat om maatschappelijke
kosten, omdat de maatschappij wil weten of iemand een natuurlijke dood is gestorven of dat iets anders aan de hand is.
 Voorstel is om de kosten voor lijkschouwingen niet in rekening te brengen bij de rechthebbende en dit artikel te verwijderen uit de verordening.
 Opnieuw graven uitgeven voor onbepaalde tijd?
In de drie voormalige gemeenten Eelde/Paterswolde, Vries en Zuidlaren zijn in het verleden graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. De drie oudgemeenten zijn op verschillende momenten gestopt met het uitgeven van dergelijke graven. Dat had meerdere redenen:
- Graven waarvan het grafrecht is uitgegeven voor onbepaalde tijd, geven geen inkomsten meer, tenzij de rechthebbende afstand doet van het
graf. Wij kunnen het graf dan opnieuw gaan uitgeven voor bepaalde tijd.
- Graven waarvan het grafrecht is uitgegeven voor bepaalde tijd, zorgen voor een regelmatig stroom van inkomsten. Nadat het grafrecht is
beëindigd bestaat de mogelijkheid voor de rechthebbende om het grafrecht opnieuw te laten verlengen met een periode van 5, 10, 15 of 20
jaar.
- Bij graven die zijn uitgegeven voor bepaalde tijd, zijn de rechthebbenden bekend, dit vaak in tegenstelling tot graven die in het verleden zijn
uitgegeven voor onbepaalde tijd. Bij deze graven krijgen wij geen inkomsten voor onderhoud van de begraafplaats. Maar soms betekent dit
ook dat de graven niet worden bijgehouden en het beeld op deze grafvelden achteruit gaat.
 Voorstel: Niet meer overgaan tot het opnieuw uitgeven van graven voor onbepaalde tijd.
 Beleid voor begraafplaatsen op landgoederen en voor andere particuliere initiatieven
Van oudsher bestond op landgoederen vaak de mogelijkheid voor de familie om daar begraven te worden. Vaak bestond zo’n begraafplaats slechts uit
een klein aantal graven. Deze vraag is weer actueel.
 Voorstel: wanneer het daadwerkelijk om een landgoed gaat, per situatie te kijken of dit wel of niet mogelijk is en welke voorwaarden daar dan aan
worden verbonden. De grondhouding is hierin: Ja, mits….
 Voorstel bij andere (particuliere) initiatieven: Bij nieuwe aanvragen wordt per situatie gekeken of we aan een initiatief kunnen meewerken of niet.
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 Aula’s
De gemeente heeft 2 aula’s in eigendom, in Eelde en Zuidlaren. Deze worden beheerd of gehuurd door een begrafenisondernemer of vereniging. Op de
begraafplaats in Vries staat ook een aula maar die is niet in ons eigendom.
De aula in Eelde ligt niet op de begraafplaats maar aan de Bähler Boermalaan. Dit gebouw is in 1964 gebouwd en is bouwkundig sterk verouderd. Door
de huurder van het gebouw is de binnenkant opgeknapt en er is groot onderhoud geweest aan de koeling in het gebouw.
Bij deze aula moet rekening worden gehouden met grote kosten als het gebouw onderhoud moet hebben of (deels) vernieuwd moet worden.
De aula in Zuidlaren is een aantal jaar geleden volledig opgeknapt en gerenoveerd. Deze aula zit in de boerderij op de begraafplaats zelf.
 Voorstel is om de aula’s af te stoten als die gelegenheid zich voordoet. Het is geen kerntaak van een gemeente om aula’s in eigendom te hebben
en de bijbehorende kosten voor het beheer en instandhouding zijn hoog en worden niet terugverdiend.

Eelde

Zuidlaren
30

Verordeningen
 Aanpassen beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2019 (zie bijlage 1)
 Voorgesteld wordt om de verordening op de volgende punten aan te passen:
- 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 van 10 jaar voor beide graven geregeld is.

 Aanpassing verordening: Invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing 2020 (zie bijlage 2)
 Voorgesteld wordt om de verordening op verschillende onderdelen aan te passen:
- Het verduidelijken van de bevoegdheden van de invorderingsambtenaar en de manager Gemeentewerken.
- Aanvullen van de verordening met meerdere mogelijkheden van verlenging.
- Lijkschouwing door de G.G.D. uit de verordening verwijderen
- Aanpassen van de tarieventabel inclusief prijsindexatie.
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Financiën
Scenario’s
Er zijn een drietal scenario’s berekend waar verschillende uitgangspunten aan ten grondslag liggen. Elk scenario heeft daarmee een verschillende
uitwerking op de begroting, de kostendekkendheid en de tarieven. De volgende scenario’s zijn berekend:
1) Een tarief op basis van de goedkoopste begraafplaats in de nabije omgeving van de gemeente Tynaarlo.
2) Een tarief waarbij de huidige tarieven leidend zijn met daarbij de beleidsaanpassingen qua tarifering zoals opgenomen in dit document.
3) Een tarief waarbij het streven is om een kostendekkendheid van 100% te behalen.
Voor ieder scenario geldt dat de begroting aangepast moet worden.
 Aanpassing begroting
De mate van aanpassing van de begroting is grotendeels afhankelijk van het gekozen scenario. Voor elk scenario geldt dat op dezelfde onderwerpen een
aanpassing benodigd is:
Voorziening begraven
In de najaarsbrief 2018 is met terugwerkende kracht een voorziening begraven gevormd met een omvang van ruim €2,1 miljoen. Deze voorziening wordt
gevoed met leges die worden betaald voor het meerjarig afkopen van, bijvoorbeeld, grafrechten. Inkomsten die dus zijn bestemd voor de toekomst
worden aan de voorziening toegevoegd. Inkomsten uit het verleden die bestemd zijn voor het lopende boekjaar worden elk jaar naar rato aan de
voorziening onttrokken en ingezet ter dekking van kosten van dat boekjaar. Deze toevoeging en onttrekking geeft per saldo een nadelig effect. Dit komt
doordat in het verleden lagere (en niet kostendekkende) tarieven zijn gehanteerd.
Nieuwe legestabel
Elk scenario leidt tot andere tarieven en logischerwijze tot verschillende verwachte inkomsten. Hierdoor dient de begroting structureel te worden
bijgesteld. Voor elk scenario geldt dat de te verwachten inkomsten zijn berekend. Dit is gedaan op basis van het gemiddeld aantal verleende diensten in
de afgelopen jaren.
 Kostendekkendheid
In beginsel heeft de raad aangegeven te willen streven naar een kostendekkendheid van 100% voor alle rechten en heffingen. Hierbij is het
profijtbeginsel, oftewel het principe de gebruiker betaalt, richtinggevend geweest. Tijdens de informatieavond op 4 december 2018 is een presentatie
gegeven waarbij zichtbaar is gemaakt welke gevolgen dit streven heeft op de tarieven voor begraven. Tijdens deze presentatie heeft de raad aangegeven
ook alternatieve scenario’s onderzocht te willen hebben. Voor de volledigheid en vergelijkbaarheid is een scenario opgenomen waarin het uitgangspunt is
om volledig kostendekkendheid te zijn. Naast de beleidsmatige keuze over het bepalen van de mate van kostendekkendheid is het van belang te bepalen
op welke wijze de kostendekkendheid wordt berekend.
In de begroting 2019, waar de raad op 13 november 2018 mee heeft ingestemd, is de kostendekkendheid van begraven bepaald op 82%. Bij het
berekenen van dit percentage heeft echter geen correctie plaatsgevonden voor (1) de onderhoudslasten van graven voor onbepaalde tijd, (2) de
verrekening met openbaar groen en (3) lagere verwachte baten. De lagere toerekenbare baten hebben een directe relatie met (4) de nieuwe werkwijze
van de voorziening begraven welke nog niet in de begroting is verwerkt.
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De kostendekkendheid wordt per genoemd scenario in onderstaande tabel weergegeven. Bij de berekening van de kostendekkendheid zijn de hierboven
genoemde aanpassingen in de begroting verwerkt evenals onderstaande beleidsuitgangspunten. Daarbij is het belangrijk om te constateren dat het
berekenen van de kostendekkendheid een rekenkundige exercitie betreft. Het verandert niks aan de daadwerkelijk kosten die per scenario gemaakt
worden. Bij ‘Uitkomsten scenario’s’ wordt weergegeven wat de daadwerkelijk financiële gevolgen zijn per scenario.

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

2020
67%
85%
93%

2021
65%
88%
98%

2022
61%
88%
101%

Scenario 2 ligt qua kostendekkendheid het meest in lijn met de huidige situatie.
Daarnaast is een kleine verbetering zichtbaar in de
kostendekkendheidspercentages. Scenario 1 en 3 laten een ander beeld zien
waarbij de beleidsmatige keuzes t.a.v. de tarieven duidelijk terug zijn te zien in de
percentages.

* Bij de berekening van de kostendekkendheid is een correctie van 28% toegepast op de lasten.

Onderhoudslasten graven onbepaalde tijd
Het oppervlakte van de begraafplaatsen bestaat voor 28% uit graven voor onbepaalde tijd (zie ook bijlage 4). Voor deze graven ontvangen wij op dit
moment geen bijdrage, maar worden wel kosten gemaakt. Het is niet rechtmatig om deze lasten door de huidige nabestaanden te laten betalen.
Wij stellen daarom voor de onderhoudslasten, die gerelateerd zijn aan de graven voor onbepaalde tijd niet meer mee te nemen in de
kostendekkendheidsberekening. Dit willen we doen door 28% van de totale lasten te corrigeren voor graven voor onbepaalde tijd. Op termijn zal het
percentage graven voor onbepaalde tijd lager worden doordat meer huurgraven worden uitgegeven. Het voorstel is om dit percentage elke 4 jaar te
herijken.
Verrekening openbaar groen
In 2009 is de keuze gemaakt om als uitgangspunt een grafoppervlakte van 8m2 te hanteren per graf. Deze keuze is gemaakt op basis van het landelijke
gemiddelde. Omdat we in onze gemeente parkachtige begraafplaatsen hebben, met veel groen, en het toe te rekenen oppervlakte per graf op sommige
begraafplaatsen 25 m2 is, hebben we in het verleden gekozen een deel van de kosten toe te rekenen aan openbaar groen. Destijds kwam dit uit op een
verrekening van circa € 100.000 met het groenbudget. In de praktijk blijkt dat deze toerekening niet altijd heeft plaatsgevonden. Wij stellen voor deze
rekenkundige toerekening aan openbaar groen te laten vervallen.
Bijstelling inkomsten
De toerekenbare baten per jaarschijf worden sterk beïnvloed door de systematiek van de voorziening. Daarnaast heeft elk scenario een verschillende
invloed op de te verwachten inkomsten, dit leidt eveneens tot een noodzakelijke aanpassing van de begroting.
Voorstel:
 28% van de totale lasten van het taakveld begraven toerekenen aan graven voor onbepaalde tijd en dit bedrag niet meenemen bij de berekening van
de kostendekkendheid.
 Elke 4 jaar herijken hoeveel procent van het oppervlakte van de begraafplaatsen toe te rekenen is aan onbepaalde tijd graven.
 De rekenkundige toerekening aan openbaar groen te laten vervallen.
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 Uitkomsten scenario’s
Huidige begroting
De berekende uitkomsten betreffen de aanpassingen op de huidige begroting, waarbij de werkwijze met de voorziening in elk scenario is verwerkt. Voor
elk scenario geldt dat de tarieven jaarlijks geïndexeerd worden.
Bijstelling begroting per scenario
2020
Scenario 1
- 188.000
Scenario 2
- 114.000
Scenario 3
- 81.000

2021
- 200.000
- 105.000
- 63.000

2022
- 220.000
- 105.000
- 52.000

In de huidige begroting is reeds een tekort aanwezig van circa € 105.000 op het
taakveld begraven, dit wordt opgevangen binnen de algemene dienst . Uit de
weergegeven tabel wordt duidelijk wat het aanvullende tekort wordt per scenario.
Hieruit blijkt dat elk scenario een (aanvullend) tekort op de begroting geeft. Het
tekort zal ten laste van het begrotingsresultaat gebracht moeten worden.

Scenario 1
Goedkoopste begraafplaats
Dit scenario heeft als uitgangspunt een tarief gelijk aan de goedkoopste begraafplaats in de directe omgeving. Hieruit is gebleken dat de begraafplaats
Hoogkerk (gemeente Groningen) het goedkoopste is met een totaaltarief van € 45 per jaar.
Dit uitgangspunt heeft als gevolg dat de huidige tarieven ruim 70% naar beneden bijgesteld moeten worden. Het tekort op het taakveld neemt in dit
scenario elk jaar verder toe, ook in de jaren 2023 e.v. Dit komt doordat, door de lagere dotaties, de toegestane onttrekking aan de voorziening steeds
kleiner wordt, terwijl de lasten gelijk blijven.
Scenario 2
Huidige tarieven + beleidsmatige aanpassingen
In dit scenario wordt de huidige legestabel (2017) geïndexeerd naar 2020. Daarnaast zijn de beleidsmatige aanpassingen die in dit document worden
voorgesteld verwerkt. Ook voor dit scenario geldt dat, in ieder geval voor de komende jaren, de onttrekking aan de voorziening kleiner is dan de
toevoeging. O.b.v. de berekening blijkt een structureel aanvullend tekort te ontstaan van circa € 100.000.
Scenario 3
Kostendekkendheid van 100%
Om op korte termijn kostendekkend te kunnen zijn dienen de tarieven met circa 35% te worden verhoogd. Op deze manier ontstaat in 2022 naar
verwachting een kostendekkendheid van 100%. Ondanks een kostendekkendheid van 100% moeten de te verwachten baten in de huidige begroting naar
beneden bijgesteld worden omdat voor de graven voor onbepaalde tijd een correctie wordt toegepast van 28% op de lasten.
Voorstel:
 Het voorstel is om scenario 2 als uitgangspunt te nemen.
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Digitalisering
De begrafenisadministratie wordt steeds verder gedigitaliseerd. Bijna alle gegevens van ieder graf en de begraafplaatsen zijn in een digitaal systeem
opgenomen. In dit systeem ontbreekt nog de begraafplaats Oude Coevorderweg, deze begraafplaats moet nog gedigitaliseerd worden. Daarnaast willen
we op het gebied van inplannen van begrafenissen en het doorgeven van gegevens nog een stap maken.
Daarin zouden we kunnen werken met een digitale agenda waarin begrafenisondernemers zelf een begrafenis kunnen inplannen op de beschikbare
tijden. Daarbij kunnen de gegevens direct digitaal worden aangeleverd. Momenteel is dit een combinatie van telefonisch doorgeven en per mail.
Voordeel is dat een begrafenisondernemer dit ieder moment van de dag kan doen en raadplegen, ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis.
Daarnaast is die planning direct inzichtelijk voor iedereen die op de hoogte moet zijn (binnen- en buitendienst).
 Voorstel is om in 2020 een digitaal systeem op te zetten voor het inplannen van begrafenissen en het doorgeven van gegevens en hierover in
gesprek te gaan met de betrokken partijen.

Huurachterstanden
Het gaat nog om het wegwerken van rechten van 103 graven van bepaalde tijd (huurgraven).
Het terugzoeken van rechthebbenden kost veel tijd. Daarbij is het lastig om in te schatten hoeveel het zal opleveren wanneer rechthebbenden gevonden
worden.
 Voorstel om (zelf) de rechthebbenden terug te zoeken tot uitgiftedatum 1980. De graven voor 1980 ‘passief’ uit te zoeken door middel van het
plaatsen van bordjes bij de graven of de rechthebbende zich wil melden. Daarbij uitgebreid communiceren in kranten, website en op de
informatieborden.
Dit gaan wij doen mogelijk met behulp van de inhuur van een externe partij.
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Uitvoering ruimingsbeleid
Het Ruimingsbeleid is in 2012 vastgesteld. Daarin staat omschreven welke stappen doorlopen moeten worden voordat daadwerkelijke geruimd kan
worden.
De stappen zijn:
-

Vaststellen van de lijst met monumentale graven. Die graven zullen behouden blijven.
Uitzoeken van rechthebbenden, wegwerken huurachterstanden en de administratie compleet maken.
Communicatie met rechthebbenden en algemene informatie verspreiden op de website, informatieboren etc.
Plan maken (op kaart) met de te ruimen graven. Van de graven wordt het monument verwijderd en de graven kunnen daarna weer opnieuw
worden uitgegeven.
Ruimen zal kleinschalig gebeuren waanneer er vraag is naar één van de teruggeven graven. Uitganspunt is om een schoon graf te leveren.
Dat betekend dat de resten moeten worden gecremeerd of dat er op de begraafplaats een verzamelgraf komt.
Schudden van een graf is mogelijk indien daarom wordt gevraagd. Het kan bijvoorbeeld om familie van de overledene in het graf gaan.

Kosten:
In onze begroting hadden wij geen middelen beschikbaar voor het ruimen van graven. In de begroting 2018 is een voorstel gedaan om middelen
beschikbaar te stellen voor het ruimen van graven. Dit is door de raad op 7 november 2017 vastgesteld:
- Incidenteel € 50.000 op nemen voor het wegwerken van de achterstanden in het ruimen van graven;
- Structureel € 20.000 voor het ruimen van graven.
Het ruimen van een graf kost ongeveer € 500 per graf en de overblijfselen zullen worden herbegraven in een verzamelgraf.
Planning: In 2018 zijn we gestart met de bovengenoemde stappen.
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7

Ontwikkelingen om ons heen

‘Concurrentie’ van private begraafplaats(en)
In de gemeente Tynaarlo zijn 2 private begraafplaatsen, dat zijn Dennenoord op het Lentisterrein en Lits de Fenix aan de Annerweg in Zuidlaren. Verder
is er 1 joodse begraafplaats (van de Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap in Amsterdam). Dennenoord op het Lentisterrein en de Joodse
begraafplaats zijn gesloten behalve voor een enkele uitzondering. De begraafplaats aan de Annerweg; Lits de Fenix is een zeer specifieke begraafplaats
met eeuwigdurend grafrecht. Bij leven kan je daar je graf kopen en helemaal naar eigen wens inrichten.
Daarnaast zijn er in de directe omgeving van de gemeente Tynaarlo verschillende mogelijkheden om tot andere vormen van begraven te komen, zoals
natuurbegraafplaatsen, herdenkingsbossen en urnenvelden in de natuur.
Zo nu en dan komt de vraag binnen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het maken van een private begraafplaats of het realiseren van
een locatie voor as-bestemming. Naast private begraafplaatsen is ook de vraag actueel of er weer kleinschalig mag worden begraven op
landgoederen.
Bij deze aanvragen kijken wij naar de mogelijkheden en wordt getoetst aan het beleid. De grondhouding hierin is dat wij daaraan willen meewerken als
dat mogelijk is en past binnen de kaders van beleid en bestemmingsplanen.
Wat natuurbegraafplaatsen betreft heeft het college in het collegeprogram het volgende opgenomen: “Onze gemeente kent op dit moment geen
natuurbegraafplaats. Initiatieven hiertoe vanuit de markt wachten wij af. Voor het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats zien wij voor ons geen rol
weggelegd.”
Crematorium Eelderwolde
Meer ‘concurrentie’ is te verwachten van het gebouwde crematorium in Eelderwolde.
Bij het crematorium zit ook een urn begraafplaats, urnen nissen en ruimte voor as verstrooiing.
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Berekening percentage graven voor onbepaalde tijd
Achterliggende berekening
Oppervlak graven voor onbepaalde tijd in relatie tot “huurgraven”

Begraafplaats
Oud Eelde
De Duinen
Vries
Oude Coevorderweg
De Walakker
Totaal
Percentage van totaal

Totaal m2 m2 huur m2 koop Percentage koop van begraafplaats
12.080
1.450
10.630
88%
50.110
50.110
0
0%
27.470
16.626
10.844
39%
33.078
12.118
20.960
63%
35.010
34.050
960
3%
157.748 114.353
43.395
28%
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