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• Uitgangspunten harmonisatie
• Beleid/Beheer en onderhoud
• Eenmalige/Verbetermaatregelen
• Ontwikkelingen
• Verordeningen
• Tarieven
• Draaiknoppen/Keuzes

Inhoud

Probusclub 20-5-2019
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• Huidige begraafplaatsen in de kernen behouden
• Zorgen voor voldoende begraafcapaciteit
• Ruim aanbod soorten graven/asbestemmingen
• 1 begraafplaatsverordening en 1 tarief voor alle begraafplaatsen
• Goed onderhoudsniveau en efficiënte bedrijfsvoering
• Toegankelijkheid mindervaliden
• Eerst ruimen (cyclisch), dan pas uitbreiden
• Betrekken inwoners/rechthebbenden (enquête, 500 brieven, website, 

begraafplaatsen)
• Begrafenisondernemers/steenhouwerijen

Belangrijkste uitgangspunten harmonisatie beleid
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• Kwaliteitsniveau A
• Informatiekasten
• Servicepunten (water, gereedschap e.d.)
• Werkwijze begraven gelijk (voorlopen, dienstverlening)
• 220 - 230 begrafenissen per jaar

Uitvoering onderhoud en begraven door gebiedsploegen Buitendienst.

Harmonisatie beheer en onderhoud
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• Noodzakelijke maatregelen om op gelijke niveau te komen
(Grind)paden, hekwerken, muren, grondverbetering/drainage, herstel urnenmuur, uitbreiding, 
oplossen technische problemen e.d., 
maar ook verbeterslag en harmonisatie begraafplaatsadministratie!

• Verbeteringen 
Bomen/groenstructuur, herinrichting plantvakken, vorstvrije kranen, servicepunten, e.d.

• Daarmee goed uitgangspunt voor toekomst 

Eenmalige/verbetermaatregelen
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• Wensen recht- belanghebbenden
• Ontwikkelingen cremeren
• Natuurbegraven/natuurlijk begraven
• Ontwikkelingen in de begrafeniswereld
• Btw compensatie (gedeeltelijk)

• Ontwikkelingen volgen en onderzoeken in beheerplanperiode 2019 t/m 2023 
en indien gewenst terugkoppeling naar de raad

Ontwikkelingen
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• Verordening: (regels op de begraafplaats)

• Uitgangspunt modelverordening VNG
• Aangepast o.b.v. bestaande verordeningen 3 gemeenten
• Ervaringen en maatwerk West Betuwe
• Wensen gebruikers/beheerders

• Nadere regels: (details, afmetingen, materialen, tijden)

• Samenvoeging/harmonisatie 3 gemeenten
• Meer ruimte/mogelijkheden rechthebbenden 

Harmonisatie verordeningen
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• 1 tarief voor West Betuwe
• Aansluiting bij huidige begroting leidend (inkomsten gelijk)
• Tarieven vergeleken, gemiddeld op basis van het gewogen gemiddelde.
• Lastige uitkomst.

Harmonisatie tarieven
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• Zie Keuze matrix draaiknoppen:
• Daarin mogelijkheden benoemd en financiële consequenties
• Kosten gedeeltelijk doorberekend aan rechthebbende

• Aanvulling: collegebesluit perspectiefnota maximaal bedrag voor 
begraafplaatsen en minimabeleid.

Draaiknoppen/keuzemogelijkheden
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• Monumentale begraafplaatsen in gebruik nemen
• Oude begraafplaatsen benoemen als gedenkpark
• Beplantingsranden van de begraafplaatsen toerekenen aan begr. plaatsen
• Verlagen grafrechten (5%)

Leveren een kostenverlaging op voor de recht- en belanghebbende.

(aanvulling: collegebesluit perspectiefnota, maximaal bedrag voor    
begraafplaatsen en minimabeleid) 

Voorstel college
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concept tarief              verschil voor       verschil voor       verschil voor

West Betuwe         Gdm Neerijnen   Lingewaal

• Particulier graf, 2 pers, 20 jr € 3.950           + € 520 - € 1.138 - € 835
(Grafrecht/alg. onderhoud/begraven/melding grafbedekking)

• Algemeen graf 10 jaar                  € 1.235           - € 155   - € 192    - € 28
(Grafrecht/alg. onderhoud/begraven/melding grafbedekking)

• Urnennis € 1.415            - € 449 - € 50    - € 263 
(Grafrecht/alg. onderhoud/bijzetten in urnennis/afsluitplaat)

• Verlenging 10 jaar € 1.615           + € 90        - € 388     - € 106
(Grafrecht/alg. onderhoud)

* Oude begraafplaatsen als gedenkpark en beplantingsranden vanuit openbaar groen

Concept tarieven (voorstel draaiknoppen college*)
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