
Begraven in de gemeente Tynaarlo



Begraven in Tynaarlo

Waar gaan we het over hebben:

 Begraafplaatsen in Tynaarlo

 Bestaand beleid

 Besluiten

 Cijfers en kosten

 Beleid

 Hoe verder en wat is/zijn de vervolgstappen



5 Gemeentelijke begraafplaatsen 

gemeente Tynaarlo

 Begraafplaats De Duinen in Eelde;

 Begraafplaats Eelde;

 Begraafplaats De Walakker in Zuidlaren;

 Begraafplaats Oude Coevorderweg in Zuidlaren;

 Begraafplaats Eswal in Vries.



Bestaand beleid

 Beheers verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015 

 Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 incl. nadere regels 

 Ruimingsbeleid voor de begraafplaatsen 2012

 Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen incl. 

nadere regels 2009

 Nieuw begraafplaatsenbeleid 2009 

 Beleid begraven in de gemeente Tynaarlo 2008

 Discussienota begraafplaatsen 2007

 2006: Onderzoek naar begraafplaatsen, capaciteit, begraafbehoefte en 

exploitatie en toetsing aan de beheers verordening.

2017

2006



Op 24 maart 2009 heeft de raad de volgende beleidsaanpassingen vastgesteld:

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.

Besluit 2009



Kostendekkendheid begraafplaatsen o.b.v. jaarrekening

Jaar Kostendekkendheid

2010 68%

2011 96%

2012 73%

2013 104%

2014 78%

2015 95%

2016 91%

2017 80%



Ontwikkeling grafrechten



Cijfers en kosten

Overzicht met aantallen; begraven en geleverde diensten

jaar begrafenissen urn bijzettingen asverstrooiingen Huur verlengen grafrechten

2008 115 39 19 50

2009 82 45 5 43

2010 90 49 13 150

2011 105 35 23 115

2012 100 34 18 85

2013 88 46 16 90

2014 80 32 23 96

2015 86 32 13 139

2016 72 39 8 96

2017 86 31 19 101



Periode Tynaarlo AA en 

Hunze 

Noordenveld Assen de 

Boskamp

Assen 

Zuiderbegra

afplaats 

Haren Hoogezand Groningen 

20jaar €2.317,00 € 1.424,00 €1.223,33 €1.215,00 €1.823,00 €3.105,00 €600,00 €1.117,33

begraafrecht €780,00 € 614,00 €456,00 €2.340,00 €2.309,00 €393,12 €1.472,00 €912,00

onderhoud 

graf 
€ 0 € 0 €1.304,66 €754,00 €754,00 € 0 €510,00 € 728,00

Totaal €3.097,00 € 2.038,00 €2.983,99 €4.309,00 €4.886,00 €3.498,12 €2.582,00 €2.757,33

Kosten graf vergeleken met omliggende gemeentes (2017)

• De gemeente Aa en Hunze kiest er bewust voor om een groter deel van begraven ten laste van de algemene 

middelen te brengen.

• Bij de gemeente Tynaarlo wordt het graf tweemaal per jaar schoon gemaakt.



Kosten urn ruimte vergeleken met omliggende gemeentes (2017)

Tynaarlo AA en 

Hunze 

Noordenveld Gemeente 

Assen 

Haren Hoogezand Groningen 

Standaard 

periode 
20 jaar 20 jaar 30 jaar 10 jaar 10 jaar 20 jaar 20 jaar

Urnnis (muur) € 2.136,00 € 1.084.05 € 1.354,00 € 1.152,00 €1.769,15 € 772,05 € 1.083,00

Urnruimte

(Onder of 

bovengronds)

€ 2704,00 € 0 € 915,00 € 1.152,00 € 1.769,15 € 772,05 € 1.083,00

Verlengen 

10 jaar
€ 0 € 0 € 0 € 884,00 € 884,57 € 0 € 0

Totaal voor 

20 jaar
€ 2.136,00

€ 2704,00

€ 1.084.05 € 902,66

€ 610,00

€ 2.036,00 € 2.653,72 € 772,05 € 1.083,00

• De gemeente Aa en Hunze kiest er bewust voor om een groter deel van begraven ten laste van de algemene 

middelen te brengen.

• Bij de gemeente Tynaarlo wordt de urnenruimte tweemaal per jaar schoon gemaakt.



Voorstellen aanpassingen beleid

 Keuzes maken t.a.v. tarieven/ Kosten / kostendekkendheid

 Aanpassen verordeningen: 

 Graven voor onbepaalde tijd

 Bij verlenging bij dubbele graven, huur verlengen bij 

uitgifte tweede graf voor een periode van minimaal 10 jaar

 Tarieven m.b.t. urnengraven/-nissen.

 Begraven op landgoederen en andere particuliere initiatieven

 Digitalisering/Klantvriendelijkheid (begraafplaatsen en 

administratie)



Ontwikkelingen die lopen

 Verwijderen van grafmonumenten wanneer de grafhuur niet is 

verlengd.

Graven waar afstand van is gedaan en waarvan de communicatie 

afgerond is, daarvan worden de grafmonumenten eraf gehaald 

(Conform het vastgestelde Ruimingsbeleid in 2012)

 Opstellen lijst met monumentale graven



Collegebesluit 6 november 2017

1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & 

Toekomst;

2. De raad voor te stellen het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo vast te 

stellen;

3. De raad voor te stellen om “de Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2018” vast te stellen;

4. De raad voor te stellen om “de verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2018” vast te stellen;

5. Akkoord te gaan met de bijgevoegde presentatie voor de gemeenteraad;

6. In de lijn van bovenstaande college besluiten een raadsvoorstel en 

raadsbesluiten opstellen. 



Raadsbesluit 19 december 2017

Begraven in Tynaarlo “Terugblik & Toekomst” 

Voorstel: 

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” 

Besluit Raad: het voorstel wordt aangehouden. Naar aanleiding van de 

bespreking in de raad zal het college de notitie aanvullen met daarin 

opgenomen de eventuele reacties vanuit de raadsfracties die over dit 

onderwerp de komende periode bij het college worden ingediend. Voorts 

is de kostendekkendheid, de grondslag bij het profijtbeginsel, de 

consequenties voor de historische graven. Tot de besluitvorming 

daarover blijven de tarieven op het niveau van 2017 gehandhaafd. 



Raad 19 december 2017

In de raad zijn de volgende vier vragen/onderwerpen 

aan de orde gekomen om uit te werken:

 Kostendekkendheid

 Natuurbegraafplaatsen

 Toekomstvisie op begraven

 Monumentale graven



Nieuwe financiële inzichten t.a.v. begraven

 Verplicht vormen van een voorziening bestaande 

uit ontvangen afkoopsommen. 

 In de najaarsbrief 2018 voorziening gevormd (€ 

2,1 mln) o.b.v. ontvangen afkoopsommen in de 

afgelopen 20 jaar. 

 Veel pionierswerk omdat we hierin voorop lopen.



Financiële gevolgen voor de begroting

 Als gevolg van deze nieuwe systematiek ontstaat 

een begrotingstekort doordat jaarlijkse verplichte 

storting hoger is dan toegestane onttrekking (+/-

€90.000).

 Daarnaast blijkt uit doorrekening op basis van het 

collegebesluit van 6 november 2017 een tekort 

(+/- €30.000).

 Momenteel loopt een onderzoek naar de 

ontwikkelingen van sterftecijfers binnen de 

gemeente.



Denkrichtingen dekkingsprobleem

 Binnen begraven twee mogelijkheden:

 Hogere baten

 Lagere lasten

 Schuiven in verhouding begraafrecht - grafrecht

 Dekking vanuit algemene middelen.



Kostendekkendheid ≠ dekking

 Streven is 100% kostendekkendheid.

 Nieuwe systematiek leidt tot kostendekkendheid 

van circa 60%.

 Juridisch advies:

 Graven onbepaalde tijd niet meenemen in 

kostendekkendheidberekening. 

 Leidt tot kostendekkendheid van 80%.

 Daarmee geen dekking voor begrotingstekort.



Kosten van een graf

Huidige situatie Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Uitgangspunten:

O.b.v. begroting 

2019.Excl. 

systematiek 

voorziening.

O.b.v. tarieven 

voorstel 2018 

geïndexeerd met 

2019 (2,4%)

Toewerken naar 

100% 

kostendekkendheid 

door alle tarieven te 

verhogen met 40%

Toewerken naar 

100% 

kostendekkendheid 

door 

exploitatietarieven te 

verhogen met 80%

Toewerken naar 

50% 

kostendekkendheid 

door alle tarieven te 

verlagen met 80%

Toewerken naar 

50% 

kostendekkendheid 

door 

exploitatietarieven 

te verlagen met 

100%

Tarieven per scenario (2019)

Grafrecht enkel graf (20 jaar) 2420 2420 3310 2420 470 2420

Begraafrechten volwasssene 820 820 1110 1430 160 0

Vergunning grafbedekking 220 220 300 380 40 0

Totaal tarief begrafenis 3460 3460 4720 4230 670 2420

Tekort reeds in begroting verwerkt                  101.385                101.385                   101.385                  101.385                 101.385                101.385 

Aanvullend tekort                          -                  123.182                     87.012                    48.507                 202.987                222.937 



Scenario’s kostendekkendheid

Kostendekkendheid Toelichting

Scenario 1 Prijs = tarieven voorstel 2018 geïndexeerd met 2019 (2,4%)

Scenario 2 Toewerken naar 100% kostendekkendheid door alle tarieven te verhogen met 40%

Scenario 3 Toewerken naar 100% kostendekkendheid door exploitatietarieven te verhogen met 80%

Scenario 4 Toewerken naar 50% kostendekkendheid door alle tarieven te verlagen met 80%

Scenario 5 Toewerken naar 50% kostendekkendheid door exploitatietarieven te verlagen met 100%

Kostendekkendheid 2019 2020 2021 2022

Scenario 1 77% 81% 84% 85%

Scenario 2 86% 92% 97% 100%

Scenario 3 95% 99% 101% 102%

Scenario 4 59% 58% 56% 52%

Scenario 5 54% 58% 60% 61%



Overige vragen raad

 Natuurbegraafplaatsen

 Toekomstvisie op begraven

 Monumentale graven



Vervolgtraject

 Discussienota begraven/voorstel (eerste kwartaal 

2019): 

 Beleid

 Uitwerken tarieven (eerste kwartaal 2019)

 Verordening begraafplaatsen (tweede kwartaal 

2019)

 Verordening grafrechten (1 januari 2020)



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht


