
ChristenUnie Tynaarlo 
MOTIE [evaluatie nota Begraven In Tynaaro]

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Henny van den Born (ChristenUnie), Jacob van Gelder (Gemeentebelangen),
John Franke (Leefbaar Tynaarlo), Henk Middendorp (CDA) 

Raadsvergadering d.d. 8 november 2022

Agendapunt: 6. Begroting 2023

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 8 november 2022

overwegende dat: 
- De raad op 11 juni 2019 een nota Begraven in Tynaarlo en bijbehorende 

beheersverordening voor de begraafplaatsen heeft vastgesteld,
- De raad besloten heeft dat de kosten van begraven en het onderhoud van 

begraafplaatsen kostendekkend moet zijn,
- De graven die voor onbepaalde tijd waren uitgegeven hiervan zijn uitgezonderd, om 

te voorkomen dat de kosten hiervan zouden worden verhaald op de overige 
rechthebbenden voor grafrechten,

- De nieuwe tarieven bij de stijgende kostendekkendheid steeds hoger uitvallen en 
inmiddels ook op Drents niveau in het hogere segment vallen,

- De gemeente in feite monopolist is, er is geen alternatieve plek voor begraven en bij 
verlengen is het niet mogelijk uit te wijken,

- Bij het overgaan van de rechten van een graf voor onbepaalde tijd naar een nieuwe 
rechthebbende er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald, wat niet duidelijk blijkt 
op de website van de gemeente, en deze bijdrage bij een volgende overdracht veel 
hoger uitvalt,

- Het in wezen onbillijk is dat een nieuwe rechthebbende hiermee geconfronteerd 
wordt, omdat er geen alternatief is, anders dan ruimen, terwijl men dacht dat het recht
goed geregeld is,

- Met name in situaties waarin sprake is van meerdere graven voor één 
rechthebbende, het voortzetten van de grafrechten in feite onbetaalbaar wordt,

- Met de huidige reeds hoge tarieven de kostendekkendheid nu 82% is en het dus de 
vraag is of volledige kostendekkendheid gerealiseerd kan worden voor een redelijk 
tarief,

- Er een onderzoek zou worden uitgevoerd naar historische graven, dit nog niet 
voltooid is, maar er wel monumenten worden verwijderd, 

- Dit verwijderen van de monumenten al plaatsvindt ruim voor de werkelijke ruiming 
van het graf.

Constaterende dat:
Er in de loop van de afgelopen drie jaar enkele pijnpunten boven tafel zijn gekomen 
voor wat betreft de uitvoering van de genoemde nota,



Draagt het college op:

- Een evaluatie uit te voeren van de uitvoering van de genoemde beleidsnota 
Begraven in Tynaarlo: ‘Terugblik en Toekomst” en de toepassing van de 
beheersverordening.

- Te komen met een voorstel voor aanpassing van het beleid,
- In evaluatie en eventueel beleidsaanpassing in elk geval de volgende onderwerpen 

opnemen:
o In situaties waar een nieuwe rechthebbende meerdere graven overneemt, een

staffelkorting toepassen (bijvoorbeeld 50% voor een 2e en 75% voor een 3e 
graf of meer),

o De overdracht van een graf voor onbepaalde tijd te regelen tegen minimale 
kosten voor de nieuwe rechthebbende, waarbij dit tevens geldt voor iedere 
rechthebbende in de opvolgende rechte lijn van nabestaanden. Zodat 
onbepaalde tijd ook werkelijk onbepaalde tijd is

o Bevriezen van de kostendekkendheid (bij voorkeur op 80% of minder).
o De stand van zaken bij het aanwijzen van historische graven,
o Het beleid rond het verwijderen van monumenten van graven die geruimd 

gaan worden,
o De stand van zaken rond het inrichten van een herinneringsmuur, 

herdenkingsbos, e.d. die in eerdere moties aan de orde zijn gekomen,
o Het verrekenen van de kosten van begraven en onderhoud,
o De gevolgen van deze maatregelen voor de begroting.

- Dit zodanig plannen dat de grote lijnen in de perspectievennota 2024 kunnen worden 
meegenomen en het uitgewerkte voorstel in de begroting 2024.

en gaat over tot de orde van de dag.
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