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Aan de raad 

Samenvatting: 
In 2008 is aangegeven dat er een nieuwe gemeentelijke begraafplaats gerealiseerd moet worden 
in 2013. De behoefte aan begraven heeft de laatste twee jaren een dusdanige omvang gehad, 
dat er in het voorjaar 2012 geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe graven op de gemeentelijke 
begraafplaats aan de Ninaberlaan. 

Dit zet de realisatie van de aanleg van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats onder druk. Al 
eerder hebben wij besloten om de aanleg te faseren en het eerste deel in 2011 te realiseren. 
Onderdeel van dit voorstel zijn enkele bouwwerken (wachtruimte, toilet- en 
informatievoorziening). Besloten is om de realisatie van het dienstgebouw door te schuiven naar 
2021. Eén en ander is toen voorgesteld om een extra verhoging van grafrechten te voorkomen. 
De afgelopen maanden is er voor de bouwwerken een ontwerp-"prijsvraag" uitgezet bij vijf 
architecten. Daarvan is één ontwerp uitgekozen waarvan ook een kostenraming is opgesteld. 

Gelet op de actuele kostenramingen en inzichten en het beschikbare geld voor fase 1 willen wij u 
informeren welke gevolgen die nieuwe cijfers hebben en welke keuzemogelijkheden er zijn. 

Wij stellen u voor om te kiezen voor variant 2 waarbij in de eerste fase de padenstructuur en de 
hoofdgroenstructuur worden aangelegd, evenals een wandelpad langs de Mr. Ponsteenlaan en 
een toilet- en informatievoorziening. 

Opdracht: 
In het collegeprogramma 2010-2014 staat opgenomen: 'Realisatie eerste gedeelte nieuwe 
begraafplaats Mr. Ponsteenlaan.' 

Aanleiding: 
In de nota (10INT00885) van juli 2010 is aangegeven dat de volgende onderdelen bij de aanleg 
van de 1e fase worden uitgevoerd: 

Een hoofdtoegang gesitueerd aan de Meester Ponsteenlaan; 
Een informatie- en toiletvoorziening nabij de hoofdtoegang; 
Een wachtruimte middenop de begraafplaats; 
Een dienstgebouw in de noordoostelijke hoek van de begraafplaats (realisatie 2021). Als 
dienstingang wordt de huidige agrarische toegang aan Laan van Moquette gebruikt.; 
Er wordt geen gebruik gemaakt van een toegang aan de Peereboomsweg; 
Een hoofdtoegang, voorzien van een statig hekwerk; 
Aanleg van een voetpad inclusief blokhaag langs de Meester Ponsteenlaan. 

Deze onderdelen zouden binnen het beschikbaar gestelde budget van € 450.000,- exclusief BTW 
gerealiseerd moeten worden. Bij de aanvraag van het investeringskrediet voor de aanleg nieuwe 
begraafplaats Mr. Ponsteenlaan was uitgangspunt dat de BTW terugvorderbaar was via het BTW 
compensatiefonds. Inmiddels is gebleken dat dit niet mogelijk is. Vandaar dat wij in de 1e 

bestuursrapportage voorgestellen om het investeringskrediet te corrigeren en te verhogen met 
€ 85.500,--. Na goedkeuring van de 1e bestuursrapportage is er een investeringskrediet 
beschikbaar van € 535.500,-. Sinds juli 2010 voert de gemeente met diverse betrokkenen 
gesprekken. Op basis daarvan zijn enkele aanvullende wensen doorgevoerd in het ontwerp. Wij 
hebben, evenals de raadscommissie, toezeggingen hierover gedaan. 
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Er zijn inmiddels gedetailleerde kostenramingen beschikbaar van de bouwwerken en de 
aanvullende wensen. In combinatie met het beschikbare budget zijn op basis daarvan drie 
mogelijkheden uitgewerkt. Deze varianten leggen wij aan u voor ter besluitvorming. 

Doelstelling: 
Voor 1 april 2012 de 1e fase van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in gebruik kunnen 
nemen. 

Mogelijke oplossingen: 
In onderstaande uitwerking wordt ingegaan op de diverse onderdelen die nodig zijn om over een 
goede en functionele begraafplaats te kunnen beschikken bij een gefaseerde aanleg. 
Uitgangspunt is dat voor de realisatie van de 1e fase inclusief de bouwwerken oorspronkelijk een 
budget van € 450.000,- inclusief BTW in 2011 beschikbaar was. 
Gelet op de hiervoor genoemde BTW problematiek bedraagt het beschikbare budget op dit 
moment: 

Beschikbaar gesteld budget inclusief BTW*: € 535.500,00 
Af: In vroeger jaren gemaakte onderzoekskosten inclusief BTW € 48.038,00 -/-
Restant te besteden budget inclusief BTW: € 487.462,00 

* Wij stellen voor om bij de eerste bestuursrapportage van dit jaar een BTW correctie toe te passen. Daarmee wordt het 
budget met € 85.500,= verhoogd/gecorrigeerd. 

Recent is duidelijk geworden dat de kosten voor de aanleg van de 1e fase van de nieuwe 
begraafplaats, inclusief alle genoemde onderdelen, fors hoger uitkomen dan eerder was voorzien. 
Wanneer in de oorspronkelijke raming van 2008 de BTW correct was meegenomen, dan was een 
budget van € 1.130.500,= noodzakelijk geweest, (onder de aanname dat de ramingbedragen 
een post onvoorzien hebben) 
Wanneer de begraafplaats wordt ingevuld zoals thans voor ogen staat, zal op termijn de totale 
investering, op grond van de huidige inzichten en gegevens uitkomen op € 1.115.540, = . We 
mogen concluderen dat, op de BTW kwestie na, de financiële uitgangspunten uit 2008 voor de 
raming anno 2011 nog steeds correct zijn. Dit ondanks het gegeven dat er sinds 2008 een aantal 
aanvullende wensen/eisen is toegevoegd aan het plan. 
De fasering en het daaraan gekoppelde beschikbare budget (in eerste instantie inclusief BTW), 
waren niet goed op elkaar afgestemd. Daarnaast beschikken we ten opzichte van juli 2010 nu 
over gedetailleerde kostenramingen. 

Indien de begraafplaats wordt aangelegd conform het voorstel (10INT00885) uit 2010, dan 
bedraagt het tekort ruim € 240.000,--. 
Om dit tekort op te lossen zullen keuzes gemaakt moeten worden of er zal extra budget aan het 
investeringskrediet toegevoegd moeten worden. Hieronder is een aantal mogelijke oplossingen in 
verschillende varianten uitgewerkt. De onderstaande varianten worden in bijlage 1 gedetailleerd 
financieel vertaald. 

Variant 1: Het realiseren van al]e uitgangspunten conform het besluit uit juli 2010. Voor de 1e 

fase betekent dit het aanleggen van de padenstructuur, de hoofdgroenstructuur, een wandelpad 
langs de Mr. Ponsteenlaan en de bouw van een wachtruimte. 
Tekort: € 243.591,--. Zie bijlage 1. 

Voordelen: 
De hoofdingang wordt voorzien van een statige toegangspoort; 
Er wordt een toilet- en informatievoorziening bij de hoofdingang gerealiseerd; 
Er is een gemeentelijke begraafplaats met voorzieningen (wachtruimte) voor bezoekers; 
Een adequate informatievoorziening op de nieuwe begraafplaats is voorhanden; 
Het beoogde wandelgebied wordt gerealiseerd met een wandelpad vanaf het 
parkeerterrein Koersendijk (nabij mortuarium) naar de begraafplaats; 
Er kan tijdig worden begonnen met begraven. 
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Nadelen: 
Het later bouwen van het dienstgebouw vergt nu extra maatregelen (tijdelijke 
voorzieningen) en op termijn extra middelen; 
Door het ontbreken van een kantinevoorziening (dienstgebouw) zal er op gezette tijden 
"gependeld" moeten worden tussen de beide begraafplaatsen; 
Er is geen adequate opslag voor materieel. 

Variant 2: Het realiseren van bijna alle uitgangspunten uit juli 2010, maar zonder wachtruimte. 
Voor de 1e fase betekent dit het aanleggen van de padenstructuur en van de 
hoofdgroenstructuur. Bij deze variant wordt ook het wandelpad langs de Meester Ponsteenlaan 
gerealiseerd. 
Tekort: € 41 .291, - . Zie bijlage 1. 

Voordelen: 
De hoofdingang wordt voorzien van een statige toegangspoort; 
Er wordt een toilet- en informatievoorziening bij de hoofdingang gerealiseerd; 
Er wordt een wandelpad vanaf het parkeerterrein Koersendijk (nabij mortuarium) naar de 
begraafplaats aangelegd. Het gebruik van het parkeerterrein wordt hiermee bevorderd; 
Er kan tijdig worden begonnen met begraven. 

Nadelen: 
Het later bouwen van het dienstgebouw en wachtruimte vergt nu extra maatregelen 
(tijdelijke voorzieningen) en op termijn extra middelen; 
Door het ontbreken van een kantinevoorziening (dienstgebouw) zal er op gezette tijden 
"gependeld" moeten worden tussen de beide begraafplaatsen; 
Er is geen adequate opslag voor materieel. 

Variant 3: Het realiseren van een begraafplaats welke (bijna) binnen de huidige budgettaire 
kaders past. Hiervoor moet echter een aantal uitgangspunten uit juli 2010 worden aangepast. 
Deze 1e fase bestaat uit: Het aanleggen van de 1e fase van een padenstructuur; het aanleggen 
van de hoofdgroenstructuur; het toegangshek met een toilet- en informatievoorziening wordt 
gerealiseerd, maar niet het voetpad langs de Meester Ponsteenlaan en ook geen wachtruimte. 
Tekort: € 3.211,--. Zie bijlage 1. 

Voordelen : 
De hoofdingang wordt voorzien van een statige toegangspoort; 
Er wordt een toilet- en informatievoorziening bij de hoofdingang gerealiseerd; 
Een adequate informatievoorziening op de nieuwe begraafplaats is voorhanden; 
Er kan tijdig worden begonnen met begraven. 

Nadelen: 
Het later bouwen van het dienstgebouw en wachtruimte vergt nu extra maatregelen 
(tijdelijke voorzieningen) en op termijn extra middelen; 
Door het ontbreken van een kantinevoorziening (dienstgebouw) zal er op gezette tijden 
"gependeld" moeten worden tussen de beide begraafplaatsen; 
Er is geen adequate opslag voor materieel; 
Er wordt geen wandelpad vanaf het parkeerterrein Koersendijk (nabij mortuarium) naar de 
begraafplaats aangelegd. Het gebruik van het parkeerterrein wordt hiermee niet 
bevorderd; 
Het ontbreken van het wandelpad langs de Meester Ponsteenlaan kan ervoor zorgen dat 
er meer bezoekers per auto de begraafplaats gaan bezoeken. 
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Voorgestelde oplossingen: 
Wij stellen voor om uitvoering te geven aan variant 2. Dit is een sobere variant die tot een 
geringe overschrijding van het beschikbare budget 2011 leidt. Het gevolg is dat er tijdig op de 
begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan begraven kan worden. Er wordt immers een 
(hoofd)padenstructuur met een hoofdstructuur van groen aangelegd. Met dit extra budget wordt 
tevens de realisatie van het wandelpad langs de Meester Ponsteenlaan in 2011 mogelijk. 

Communicatie: 
De werkgroep en klankbordgroep zullen over het uiteindelijke besluit worden geïnformeerd. 

Effecten meten: 
Bij het uitvoeren van variant 2 wordt met een beperkte overschrijding van het beschikbare budget 
de 1e fase aangelegd. De hoofdpadenstructuur inclusief de hoofdstructuur van het groen wordt 
aangelegd. Tevens wordt bij de hoofdingang voorzien in een toilet- en informatievoorziening die 
geïntegreerd is in het hekwerk c.q. de transparante toegangspoort. 
Gevolg is dat de wachtruimte in 2021 gerealiseerd wordt. 
Uitgangspunt is dat de begrafenisrechten voor 80% kostendekkend zijn. Het verhogen van het 
investeringskrediet heeft gevolgen voor de begrafenisrechten. Uit een globale analyse blijkt dat 
variant 2 (ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 535.500,-) leidt tot een 
verhoging van het grafrecht van circa € 24 , - per eerste bijzetting. 
Dit is berekend over jaarlijks 100 eerste bijzettingen. Een nadere analyse van de gevolgen voor de 
grafrechten vindt plaats bij het opstellen van de legesverordening 2012. 

Planning: 
De 1e fase van de begraafplaats moet in maart 2012 in gebruik kunnen worden genomen, omdat 
er op de begraafplaats aan de Ninaberlaan nog maximaal 75 nieuwe graven uit te geven zijn. 

Concept Besluit: 
A. In te stemmen met de in de nota met kenmerk 10int01831 geschetste wijze van 

aanleggen van de nieuwe begraafplaats en kiezen voor variant 2; 
B. In te stemmen om het investeringskrediet voor de 1e fase te verhogen met € 42.000,- . 
C. In te stemmen om de jaarlijkse extra kapitaallasten als gevolg van dit tekort (€ 3.000,-) 

te dekken voor 80% uit de begrafenisrechten (€ 2.400,-) en voor 20% te dekken uit de 
algemene middelen (€ 600,-). 

Nijverdal, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-pecrejaris, f~\ de burgemeester. 

—°°R!ö.M Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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Nr. 11INT01089 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, 

Nijverdal, 5 juli 2011 
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