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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstelvan het college van burgemeester en wethouders van 7 mei2019;

besluit:

1 . de Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 20191/m 2023 vast te stellen, waarbij de hoogste

prioriteit wordt toegekend aan het op A-onderhoudsniveau brengen van alle begraafplaatsen

binnen afzienbare tijd en de mogelijk daaruit voortvloeiende incidentele extra lasten te dekken uit

de algemene reserve;

2. de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente West Betuwe vast te stellen;

3. kennis te nemen van de nadere regels;

4. akkoord te gaan met de gewijzigde tarieventabel, waarin de volgende wijzigingen bij "verlenen

uitsluitend recht" zijn doorgevoerd:
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uitgifte particulier graf (1 persoon, 20 jr)

uitgifte particulier graf (2 personen, 20 jr)

uitgifte particulier graf (2 personen naast elkaar,20 jr)

uitgifte grafrecht particulier urnengraf (20 jr)

uitgifte particulier urnennis (2 urnen, 20 jr)

uitgifte particulier graf (1 persoon, 30 jr)

uitgifte particulier graf (2 personen, 30 jr)

uitgifte particulier grat (2 personen naast elkaar, 30 jr)

uitgifte grafrecht particulier urnengraf (30 jr)

uitgifte particulier urnennis (2 urnen, 30 jr))

verlenging grafrechten particulier graf (1 pers, 10 jr)

verlenging grafrechten particulier graf (1 pers, 20 jr)

verlenging grafrechten particulier grat (2 pers, 10 jr)

verlenging grafrechten particulier graf (2 pers, 20 jr)

verlenging grafrecht particulier urnengraf (10 jr)

verlenging grafrecht particulier urnengraf (20 jr)

verlenging particulier urnennis (2 urnen, 10 jr)

verlenging particuliere urnennis (2 urnen, 20 jr)

€ 752

€ 1.504

€ 1.504

€. 376

€. 376

€.1.128

€2.256
€2.256
€ 564

€ 564

€ 376

€ 752

€ 7s2

€ 1.504

€ 1BB

€ 376

€ 1BB

€. 376
en deze als basis te gebruiken voor de tarievenverordening begraafplaatsen 2020 en deze met
ingang van 1 januari 2020 ¡n te laten gaan;

5. niet in te stemmen met het advies vanuit het college op het toepassen van de draaiknoppen, de

draaiknoppen 1, 3, 5, 7, B en 10 af te wijzen en wel te kiezen voor:
o draaiknop 4: begraven op monumentale begraafplaatsen onder voorwaarden toestaan;
. draaiknop 6: beheerskosten voor gebouwen en andere bouwwerken op de begraafplaatsen

verschuiven naar het beheerplan gebouwen;
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6. de inkoop van materialen en uitbestede werkzaamheden niet ten laste brengen van het product

begraafplaatsen, maar ten laste van de algemene beheerplannen. Naast de reeds genoemde

draaiknop 6 is dit van toepassing op:
. circa 25o/ovãt't het groenbeheer op de begraafplaatsen (zie draaiknop 2)
. de herstel- en verbetermaatregelen zoals vermeld onder draaiknop 9

7. De extra lasten voor de algemene middelen als volgt te dekken:
o De eenmalige besparing van € 50.850 BTW doordat de herstel- en verbetermaatregelen

genoemd bij draaiknop 9 worden overgeheveld naar de algemene beheerplannen;
¡ De structurele besparing van € 40.381 per jaar aan BTW doordat het groenbeheer

(gedeeltelijk) en het gebouwenbeheer worden overgeheveld naar de algemene beheerplannen;
¡ Het restant mee te nemen in de perspectiefnota 2019, onderdeel nieuwe beleid 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 juni 2019, nummer 26,

de griffier,


