
Beantwoording vragen oordeelsvormende sessie beheerplan begraafplaatsen 11 juni 2019

Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2019-2023

Schriftelijke beantwoording van vragen:

1. Graag een toelichting/uitleg over hoe wordt omgegaan met het signaal van ongelijkheid van 
inwoners als het grafrecht reeds is vervallen, maar een grafmonument vaak nog 
maanden/jaren blijft liggen.

Antwoord: De werkwijze was verschillend binnen de 3 gemeenten:
Geldermalsen: monument gelijktijdig met het ruimen van het graf verwijderen (monument is 
extra referentie/controlepunt bij ruiming). 
In Neerijnen en Lingewaal werd de laatste jaren circa een jaar na het vervallen of afstand van 
het grafrecht het monument verwijderd (alleen bovengronds geruimd).
  
In de nieuwe begraafplaatsverordening van West Betuwe is het verwijderen van het 
grafmonument na de periode van het grafrecht opgenomen. Hierbij krijgt de 
recht/belanghebbende een bepaalde tijd (3 maanden) de gelegenheid het grafmonument te 
(laten) verwijderen. 
In het Beleids- en beheerplan wordt voorgesteld het grafmonument gelijktijdig bij het ruimen 
te verwijderen. Consequentie is dat het monument soms enkele jaren kan blijven 
staan/liggen. Als dit niet gewenst is wordt voorgesteld het grafmonument binnen 1 jaar te 
verwijderen. 
  

2. Ontvangt graag een onderbouwing (cijfers) van de kosten van het onderhoud van de 
begraafplaatsen en de verklaring van de tariefverschillen tussen de drie voormalige 
gemeenten. Hoe verhouden de kosten en de tarieven van West Betuwe zich met de 
buurgemeenten? 

Antwoord: Onderbouwing kosten/tarieven
De kosten voor begraven bestaan uit 3 onderdelen:
Grafrecht
Onderhoudsrecht
Begraven

Het onderhoudsrecht is onderbouwd op basis van het areaal, (landelijke) onderhoudsnormen 
(CROW) en uurtarieven. 
De kosten voor het begraven zijn berekend op basis van de benodigde uren (mens en 
machine) en het uurtarief. 
Het grafrecht is niet onderbouwd en is ook lastig te achterhalen. Dit is afhankelijk van 
grondaankoopkosten, afschrijving/doorrekening en diverse beleidskeuzes uit het verleden.
Maar ook deze kosten liggen redelijk in de buurt van de buurgemeente.

Voor de beantwoording van de vraag over de het vergelijk van de onderhoudskosten wordt 
verwezen naar onderstaande benchmark (zie ook pagina 89 , tabel 7.10 Benchmark)

De tarieven van het onderhoud verschillen onderling. Dit heeft te maken met de wijze 
kostenopbouw en doorrekening. Hierdoor zijn de onderlinge onderhoudstarieven moeilijk met 
elkaar te vergelijken. Ook spelen de plaatselijke omstandigheden een belangrijke rol. 2 
begraafplaatsen naast elkaar of 31 verspreid over het gebied tussen Tiel en Gorinchem) 
maakt een groot verschil. Voor de inwoners gaat het er uiteindelijk om wat men voor de 
complete begrafenis moet betalen.



Tabel 7.10:
Benchmark resultaten 
2018 Gemeente 

      
Uitgifte- 
termijn
 [jaar] 

Particulier 
graf 20 
jaar, 2 
personen 

20 jaar 
algemeen 
onderhoud 

Delven en 
sluiten 

Leges 
plaatsen 
grafsteen 

Kosten 
totaal 
afgerond 

West 
Betuwe 
2019 

2019 20 2.200,- 1.250,- 720,-     0,- 4.170,- 

Neder 
Betuwe* 

2018 20 2.843,- 599,98 893,-   60,- 4.037,- 

Tiel **** 2018- 
2020 

20 3.000,-      0,- 850,- 175,- 4.025,-

Vianen 2018 20 1.043,- 2.042,- 847,-   90,- 4.022,-
West 
Betuwe  

2019 20 2.200,- 1.030,- 720,-     0,- 3.950,-

Leerdam 2018 20 2.684,-       0,- 966,- 203,- 3.855,- 
Buren** 2019 20    411,- 1.925,- 964,-   92,- 3.392,- 
Gorinchem 2018 20 1.614,    389,- 904,- 174,- 3.081,- 
Culemborg 
*****

2018 20    830,- 1.020,- 680,- 202,- 2.732,- 

*      Neder Betuwe geeft particuliere graven uit per 25 jaar. In de tabel is het bedrag omgerekend naar 20 jaar. 
**    Buren geeft particuliere graven uit per 30 jaar. In de tabel is het bedrag omgerekend naar 20 jaar. 
***   De gemeente Buren geeft 75% korting op de kosten voor het algemeen onderhoud, wanneer het gehele 
       bedrag in één keer betaald wordt. 
**** Gemeente Tiel heeft de tarieven voor 3 jaar vastgesteld en wijzigen niet in meer 2019 en 2020. 
***** De begraafplaats Culemborg is ondergebracht bij een Stichting en werkt met veel vrijwilligers ook liggen
        deze 2 begraafplaatsen naast elkaar.

Bij 2 gemeenten zijn geen kosten opgenomen voor algemeen onderhoud. Dit tarief is in het grafrecht 
opgenomen. 

Na het doorberekenen van de draaiknoppen in de tarieven wordt het totaal van West Betuwe € 3.950,- 
van de tarieven behoort West Betuwe tot de middenmoot qua begraafplaats tarieven. De verlaging 
wordt na rato ook doorberekend in alle andere tarieven. 

Berekeningen volgen nog z.s.m.

3.   Er zitten in het document op sommige plaatsen verschillen in tarieven. Kan dit worden 
nagegaan en worden aangegeven wat de juiste bedragen zijn? 

Antwoord: Correctie tarievenlijst 
Bij uitgifte grafrecht particulier kindergraf (20 jaar) is een bedrag vermeld van € 550. Dit moet 
zijn € 850,-. Dit moet worden aangepast in de tarievenlijst.

Kan aangegeven worden welke bedragen nog meer verschillen, zodat die aangepast kunnen 
worden?


