
 
  

 
De Gemeenteraad van Albrandswaard 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 995007 
Uw kenmerk:  Contact: N. Versteeg 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 010-5061711                                                           
  E-mailadres:              n.versteeg@bar-organisatie.nl 
  Datum: 17 augustus 2015 
    
Betreft:  Raadsinformatiebrief onderhoud begraafplaatsen 
 
 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens het beraad en advies van 29 juni heeft de gemeenteraad aan wethouder Backbier het verzoek 
gedaan om na te gaan of er Zuid-Hollandse gemeenten zijn waar het beheer en onderhoud van 
begraafplaatsen is uitbesteed/geprivatiseerd.   
 
KERNBOODSCHAP 
In totaal zijn 5 gemeenten en 4 deelgemeenten in Rotterdam benaderd. De resultaten van het 
onderzoek zijn: 
 

 Krimpen ad IJssel   Eigen beheer 
 Nieuwerkerk ad IJssel   Eigen beheer 
 Ridderkerk   Eigen beheer 
 Barendrecht   Eigen beheer 
 Capelle ad IJssel   Beheer, begraven en ruimen wordt door Dela uitvaartzorg  

verzorgd. De begraafplaats bezit ook een crematorium en 
aula. Dela verzorgt ook de verordening die door de gemeente 
getoetst wordt, de gemeente bepaalt wel de gestelde tarieven 

 Rotterdam Hofwijk    Eigen beheer 
 Rotterdam Crooswijk    Eigen beheer 
 Rotterdam Oud Kralingen  Begraafplaats is onderdeel van de hervormde kerk die ook het  

eigendom en beheer heeft 
 Rotterdam Laurentius  Begraafplaats is in beheer en eigendom van het Bisdom 
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Van de benaderde (deel)gemeenten is er 1 waarbij het hele pakket is uitbesteed aan een marktpartij. 
De overige begraafplaatsen zijn in eigen beheer van de gemeente of onderdeel van de kerk. 
 
TOELICHTING 
Welke wettelijke verplichtingen er voor een begraafplaats gelden is geregeld in de Wet op de 
lijkbezorging. Hierin is opgenomen dat elke gemeente of meerdere gemeenten tezamen tenminste 
een gemeentelijke begraafplaats dienen te hebben. Dit tenzij gedeputeerde staten van deze 
verplichting een ontheffing hebben verleend. Het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden op de 
begraafplaats is juridisch gezien ook mogelijk en niet in strijd met de wet op de lijkbezorging. Ook het 
privatiseren / de exploitatie uit handen geven van een gemeentelijke begraafplaats is op grond van 
deze wet toegestaan maar vraagt nog altijd betrokkenheid van de gemeente. Hoe dit georganiseerd 
zou moeten worden, hoe groot en waar deze betrokkenheid uit bestaat is verder niet onderzocht.   
 
Poortugaal, 25 augustus 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


