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Aan de raad 

Samenvatting: 
Op 72 maart 2013 heeft u de uitgangspunten vastgesteld om te komen tot een tweetal nieuwe 
verordeningen voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Aanleiding is onder meer de ruimere keuze 
in grafrechttermijnen. De eerste is de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen. De tweede is de Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en 
andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2013/201'4. 

Opdracht: 

Actualisatie verordeningen die betrekking hebben op het begraven. 

Aanleiding: 
Het begraafplaatsbeleid van de gemeente Hellendoorn is als gevolg van diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen toe aan een aanpassing. 
Op 12 maart 2013 heeft u besloten om in een ruimere keuze van grafrechttermijnen en 
urnenrechttermijnen te voorzien. Dit heeft automatisch ook consequenties voor de diverse 
tarieven. 
Doelstelling: 
Het aanpassen van twee verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de 
begraafplaatsen en de invordering van begrafenisrechten. 

Gekozen oplossing: 

Hieronder volgt per verordening kort een beschrijving van de belangrijkste aspecten. 

Verordening beheer en gebruik 
In artikel 2 zijn enkele definities aangepast danwel toegevoegd, voornamelijk op het gebied van 
het particulier graf. In artikel 14 en artikel 15 zijn de nieuwe termijnen voor het begraven en het 
bijzetten van urnen opgenomen. 
Verordening heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten 2013 /2014 
Normaliter worden in de raadsvergadering van november de belastingverordeningen vastgesteld. 
Om de 'belastingverordening voor de begrafenisrechten' niet tweemaal kort achter elkaar vast te 
stellen is er voor gekozen deze te laten gelden voor de resterende periode van 2013 én 2014 . De 
raad heeft recentelijk aangegeven dat de kostendekkendheid voor het onderhoud op de 
begraafplaatsen naar 9096 kan gaan. Vanuit pragmatische overwegingen wordt voorgesteld in de 
tarieven nu al de kostendekkendheid van 90Vo te verwerken. 

De berekening van de nieuwe tarieven is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Zo is duidelijk 
wat de kosten van het begraven zijn, dus het delven van het graf en het begraven zelf. Dit blijft 
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Op basis van het aantal begrafenissen en een inschatting welk percentage van de mensen kiest 
voor (het opnieuw verwerven van) een bepaalde grafrechttermijn is het aantal jaren berekend 
waarvoor grafrecht wordt uitgegeven. Vervolgens zijn de kosten per jaar te berekenen en is de 
hoogte van de tarieven te bepalen. In de verordening zijn deze tarieven opgenomen. 

In de tarieven is een opslagpercentage van 1 5Vo gehanteerd ter dekking van de 
onderhoudskosten na een termijn van veertig jaar voor de onbepaalde tijd variant en voor de 
risico's betreffende de verwachtingen waarop de tarieven gebaseerd zijn. Dit leidt tot 
reservevorming. 

Omdat de tarieven deels gebaseerd zijn op inschattingen van het aantal mensen dat voor een 
bepaalde grafrechttermijn kiest, is het verstandig om na drie jaar de tarieven en dus die gemaakte 
inschattingen te evalueren. 

De aanpassingen zijn verwerkt in de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen en in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere 
rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2013 /2014 . 

Burger en overheidsparticipatie: 
Het beleid is mede tot stand gekomen met de input van belangstellende inwoners tijdens een 
tweetal thema-sessies. 

Communicatie: 
Na vaststelling van beide verordeningen worden deze afgekondigd op de gemeentelijke pagina 
van het Hellendoorn Journaal dan wei - indien de organisatie daarmee voldoende ver is 
gevorderd - op digitale wijze via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties 
(GVOP). Website, gemeentegids e.d. zuilen worden aangepast. 

Effecten meten: 
N.v.t. 

Planning: 

Beide verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor om de verordeningen vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp
besluiten. 

Nijverdal, 10 september 2013 
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Advies commissie(s): 
De commissie GGB stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Bijlagen: 

1. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, 
13INT02662; 

2. Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de 
gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2013 /2014 , 13INT02661. 


