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06.26lBeleids- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe

2019 - 2023
aanpassing tarieven begraafplaatsen: verlenen uitsluitend recht
25 juni 201 9

SGP/VWB/LLB/CU/DB

lnleiding
ln het raadsvoorstel is te lezen dat de tarieven van de 3 gemeenten zijn geharmoniseerd op basis van
het gewogen gemiddelde en aangepast op basis van de benchmark en ervaring. Daarbijwas het
uitgangskader dat de inkomsten gelijk zouden blijven, zodat de gemiddelde lasten voor de belang- of
rechthebbenden niet zouden stijgen. Een niet te vermijden gevolg hiervan is dat de tarieven voor een
bepaalde groep stijgen en voor een andere groep juist dalen.

Voor een gedragen beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen voor de komende jaren is het
belangrijk dat op gepaste wijze wordt omgegaan met (mogelijke) stijging van tarieven, voor welke
groep dan ook. Harmonisatie mag niet leiden tot grote verschillen in bedragen voor de groep die
meer zal gaan betalen. Dit amendement is bedoeld om die tarieven evenwichtiger te laten zijn.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van de beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 20191/m 2023 West Betuwe.

Overwegende dat

begrafenis in een andere gemeente;

onderhoudskosten van:
o monumentale graven c.q. grafkelders;
o (monumentalen) bouwwerken op de begraafplaatsen die niet (langer) noodzakelijk

zijn;
o gesloten begraafplaatsen;
o graven met een eeuwigdurend grafrecht waarbij geen rekening is gehouden met een

reservering voor de jaarlijkse kosten;
o een forse overcapaciteit op een aantal begraafplaatsen;
o andere (verkeerde) keuzes uit het verleden die nu nog drukken op de begroting;

ls van mening dat

van de kosten;

de huidige gebruikers.



Besluit
Besluitpunt 1 als volgt te wijzigen:

"Het Beleids- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe2Ol9 - 2023 vast te stellen."

Besluitpunt 2 als volgt te wijzigen:
"De Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente West Betuwe vast te
stellen."
(dif rs een aangepaste versie van het oude besluitpunt 5)

Besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:
"Kennis nemen van de Nadere regels." (dit is het oude besluitpunt 6)

Besluitpunt 4 als volgt te wijzigen:
"Akkoord te gaan met de gew'ljzigde tarieventabel, waarin de volgende wijzigen bij "verlenen
uitsluitend recht" zijn doorgevoerd:
o uitgifte particulier graf (1 persoon, 20 jr) € 752
. uitgifte particulier graf (2 personen, 20 jr) € 1.504
. uitgifte particulier graf (2 personen naast elkaar,20 jr) € 1 .504
. uitgifte grafrecht particulier urnengraf (20 jr) € 376
. uitgifte particulier urnennis (2 urnen, 20 jr) € 376
o uitgifte particulier graf (1 persoon, 30 jr) € 1.128
. uitgifte particulier graf (2 personen, 30 jr) € 2.256
. uitgifte particulier graf (2 personen naast elkaar, 30 jr) € 2.256
. uitgifte grafrecht particulier urnengraf (30 jr) € 564
. uitgifte particulier urnennis (2 urnen, 30 jr)) € 564
. verlenging grafrechten particulier graf (1 pers, 10 jr) € 376
. verlenging grafrechten particulier graf (1 pers, 20 jr) € 752
. verlenging grafrechten particulier graf (2 pers, 10 jr) € 752
. verlenging grafrechten particulier graf (2 pers, 20 jr) € 1.504
. verlenging grafrecht particulier urnengraf (10 jr) € 1BB

. verlenging grafrecht particulier urnengraf (20 jr) € 376

. verlenging particulier urnennis (2 urnen, 10 jr) € 188

. verlenging particuliere urnennis (2 urnen, 20 jr) €. 376

en deze als basis te gebruiken voor de tarievenverordening begraafplaatsen 2020 en
deze met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan." (dit betreft het oude besluitpunt 2)

Bij de berekening van deze tarieven is vastgehouden aan het uitgangspunt van een evenredige

samenhang tussen de tarieven. Verder is er rekening gehouden met een trendmatige verhoging van

circa 3o/o. Het grafrecht voor de uitgifte van kindergraven komen in een separaat amendement aan de

orde en zijn daarom niet in deze opsomming meegenomen. De genoemde tariefswijzingen leiden naar

verwachting tot circa € 85.800 aan minder baten.
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Besluitpunt 5 als volgt te wijzigen:
"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:

draaiknop 4: begraven op monumentale begraafplaatsen onder

voorwaarden toestaan
draaiknop 6: beheerkosten voor gebouwen en andere bouwwerken

op de begraafplaatsen verschuiven naar het beheerplan gebouwen"

(dit is een aangepaste versie van het oude besluitpunt 7)

Het oude besluitpunt 4 komt overeen met draa¡knop 5 komt derhalve te vervallen

Besluitpunt 6 als volgt te wijzigen:
"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/o van het groenbeheer op de begraafplaatsen (zie draaiknop

2)

de herstel en verbetermaatregelen zoals vermeld onder draaiknop 9"

(deze dus wel uit te voeren)

Besluitpunt 7 als volgt te wijzigen:
"De extra lasten voor de algemene middelen als volgt te dekken:

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 perspectievennota 2019, onderdeel nieuw beleid 2020.'

(dit rs een aangepaste versie van het oude besluitpunt 3)

En gaat over tot de orde van de dag
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Structurele effecten

Algemeen
beheer

Verreken-
bare BTW

Begraaf-
plaatsen

Draaiknoppen Toelichting

lncidentele effecten

Algemeen
beheer

Verreken-
bare BTW

Begraaf-
plaatsen

(z',) 187.500 32.54t -154.959 Uitbestede werkzaamheden
groen beheer begraafplaatsen naar
openbaar groen (ca. 25%l

Wijziging gebouwen beheer

Herstel en verbetermaatregelen
naar openbaar groen

+=voordeel/-=nadeel

6

(s)

45.200 7.840 -37.360

293.000 50.850 -242.r50

232.700 40.381 -192.379 293.000 50.850 -242.I5O Toralen

-85.800

-85.800

40.381 50.850
792.3r9 -792.319 242.150 -242.750

106.s19 40.381 -792.319 242.750 s0.850 -242.!s0

Verlaging
grafrecht

Resumé:

Minder baten

Besparingen

Overhevelingen


