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Raadsvoorstel
Inleiding
In de Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021 zijn diverse onderdelen aangepast
die een relatie hebben met de tarieven.
Jaarlijks wordt de Verordening Lijkbezorgingsrechten vastgesteld voor het daarop volgende jaar. Voor
het haar 2021 is de vaststelling niet doorgevoerd vanwege diverse aanpassingen voortvloeiend uit de
Verordening Algemene Begraafplaatsen.
Beoogd effect
De Verordening Lijkbezorgingsrechten inclusief de tarievenlijst aan te laten sluiten op de in de
Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard aangegeven grafmogelijkheden en grafrecht
termijnen.
Argumenten
1.1 Diverse termijnen voor de grafrechten en verlengingen zijn aangepast
Uit een gehouden enquête onder uitvaartorganisaties is o.a. gebleken dat de tarieven in
Albrandswaard als (te) hoog worden gezien.
Een verlaging van tarieven wordt niet voorgesteld maar wel het aanpassen van de grafrecht termijn
voor een particulier graf en urnengraf.
De mogelijkheid van een particulier graf voor onbepaalde tijd is verwerkt en de tarieven hiervoor zijn
afhankelijk van het graf (1 diep, 2 diep of een dubbel graf 1 diep) opgenomen.
Voor het verlengen van de grafrecht voor een particulier graf en urnengraf is een periode mogelijk van
5, 10 of 20 jaar.
Dit was 25 jaar en wordt 20 jaar. Hiermee wordt het tarief evenredig naar jaren verlaagd. Tevens is in
de omliggende gemeenten de termijn voor het grafrecht van een particulier graf eveneens veelal 20
jaar.
Van nabestaanden ontvangen wij bericht dat de termijn voor een algemeen graf (10) jaar erg kort is.
In omliggende gemeenten is de termijn hiervoor vaak 15 of 20 jaar. De termijn voor een algemeen
graf wordt aangepast naar 15 jaar. Het tarief gaat daardoor evenredig aan het aantal jaren omhoog.

1.2 Tarief voor een foetus-kindergraf voor 80 jaar kosteloos voor inwoners van de gemeente.
In de Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021 is deze mogelijkheid opgenomen.

1.3 Verplichte onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen
In de oorspronkelijke verordening lijkbezorgingsrechten is één tarief opgenomen voor de periode van
25 jaar. Dit tarief is voor het onderhoud van de begraafplaatsen en niet voor het onderhoud van en
aan het graf.
Voor verlengingsperiodes van 5, 10 of 20 jaar wordt het tarief evenredig naar jaren bepaald.
Echter er zijn diverse graven op de twee begraafplaatsen. Het gaat om graven 1 diep, 2 diep of dubbel
1 diep.
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Voor het toerekenen van kosten om de begraafplaatsen te onderhouden is het wenselijk dat deze
kosten gelijkwaardig worden verdeeld. Het tarief voor 1 graf 1 diep draagt daarbij de helft bij van een
dubbelgraf 1 diep.
Tot heden werd echter een gelijk tarief geheven voor een enkelgraf 1 diep als een dubbelgraf 1 diep.
De tarieven zijn hierop aangepast.
Het tarief voor een enkelgraf twee diep is een factor 1,5 van het tarief van een enkelgraf 1 diep.
1.4 De onderhoudskosten van de begraafplaatsen worden niet gedekt door de inkomsten vanuit de te
hanteren tarieven
De kosten voor een graf zijn relatief hoog. Dit kan één van de redenen zijn waardoor het aantal
begrafenissen in Albrandswaad laag is. Door de graftermijn aan te passen wordt het tarief voor de
'eerste' afname lager en concurrerender met omliggende gemeenten. Dit kan leiden tot meer
begrafenissen.
De verplichte onderhoudskosten als bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaatsen is in
vergelijking met omliggende gemeenten laag en is zoals in 1.3 beschreven niet gelijk verdeeld over
het soort graf.
Door een aanpassing van de tarieven naar soort graf zullen deze tarieven meer inkomsten opleveren.
Dit betekent wel een verhoging van de tarieven voor enkele grafsoorten.
1.5 Kosten begraven buiten reguliere uren is door extra inzet duur.
De tarieven zijn nader gespecificeerd. Het begraven bijvoorbeeld laat op een dag betekent extra inzet
om het graf volledig afgewerkt gereed te hebben.
Overleg gevoerd met
Collegae team Services en Ondersteuning, afdeling financiën en afdeling juridische zaken.
Kanttekeningen
De uitgifte van particuliere graven voor een periode van 20 jaar in plaats van 25 jaar betekent in het
jaar van uitgifte minder inkomsten. Echter het lagere tarief kan aanleiding zijn voor de uitgifte van
meer particuliere graven.
Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt aan de uitvaartorganisaties en wordt
informatie hierover opgenomen op de website en in de informatiefolder.
Financiën
De financiële wijzigingen zijn verwerkt in de bijlage.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Informatie aan uitvaartorganisaties.
Informatie op de website
Informatie in de infofolder 'Begraven in Albrandswaard'.
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Bijlagen
1. Was-wordt lijst tarieven.xlsx
2. Verordening lijkbezorgingsrechten Albrandswaard.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Verordening
Lijkbezorgingsrechten
Albrandswaard 2021

Zaaknummer:
214139

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 16 maart 2021,
gelet op
Wet op de Lijkbezorging
Gemeentewet
Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021;

BESLUIT:
1. De Verordening Lijkbezorgingsrechten Albrandswaard 2021 vast te stellen.

