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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het college van Albrandswaard laat jaarlijks verschillende onderzoeken uitvoeren naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoering. Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan 
naar de wijze waarop het uitvoeringsproces van de Begraafplaatsen is georganiseerd bij 
Albrandswaard. Met de uitvoering van dit onderzoek wordt mede invulling gegeven aan artikel 213a 
van de gemeentewet. 
 
KERNBOODSCHAP 
Onderzocht is welk beleid er is ten aanzien van de begraafplaatsen in Albrandswaard en hoe de 
begroting en de tarieven tot stand komen. Hierbij is een vergelijk gemaakt met Barendrecht en 
Ridderkerk. In het onderzoek is ook gekeken naar de wijze waarop de rechtmatigheid is geborgd. 
Naar aanleiding van de verschillende conclusies zijn aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid te 
verbeteren. De vakafdeling heeft gereageerd op deze conclusies en aanbevelingen en aangegeven 
hoe zij hieraan in de toekomst invulling geven. Het rapport en het actieplan zijn beiden als bijlage bij 
deze brief opgenomen. 
 
CONSEQUENTIES 
De aanbevelingen uit het rapport begraafplaatsen nemen wij mee bij de al lopende 
verbeterprocessen binnen de organisatie.  
 
VERVOLG 
De betreffende vakafdeling is gevraagd om naar aanleiding van het onderzoek en de hierin 
opgenomen aanbevelingen om een plan van aanpak op te stellen met verbetervoorstellen. In een 
vervolgonderzoek door Concerncontrol zal worden nagegaan in hoeverre de verbeteracties zijn 
gerealiseerd en de aanbevelingen zijn opgevolgd. Dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd in 2020.  
 
 
 
 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
BIJLAGEN 
1. Het rapport Begraafplaatsen Albrandswaard 
2. Het actieplan naar aanleiding van het rapport Begraafplaatsen Albrandswaard 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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1 Aanleiding en doelstelling 
 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
In artikel 213a van de gemeentewet is de eigen onderzoeksfunctie van het college geregeld. Dit artikel luidt: 

Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover. 

Albrandswaard geeft invulling aan de wet met het vaststellen van een eigen Verordening (onderzoeken) 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Deze verordeningen bepaalt dat het college van Albrandswaard jaar-
lijks preventief organisatiegericht onderzoek verricht bij een gemeentelijke afdeling en/of één themage-
richt onderzoek binnen de organisatie. Vanuit het college is voorgesteld om onderzoek te doen naar het 
proces van begraven bij Albrandswaard.  
 
Elke gemeente richt op eigen wijze één of meerdere begraafplaatsen in. Beleid en uitvoering kunnen hierbij 
naar eigen inzicht worden ingevuld binnen de kaders van de wet. Ook zijn er verschillen in tarieven voor 
grafrechten en doorberekende onderhoudskosten. In Albrandswaard zijn momenteel twee begraafplaatsen 
in gebruik. Onderzocht is welk beleid er is ten aanzien van deze begraafplaatsen en hoe de begroting en de 
tarieven tot stand komen. Hierbij is een vergelijk gemaakt met Barendrecht en Ridderkerk. In dit onderzoek 
is ook gekeken in hoeverre de rechtmatigheid is geborgd. Naar aanleiding van de verschillende conclusies 
zijn aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid te verbeteren. 

 
1.2 Doelstelling van het onderzoek 
De centrale vraag van dit onderzoek is: 

Wordt het proces van begraven in Albrandswaard doelmatig uitgevoerd? 

 
Met de conclusies en aanbevelingen willen we bereiken dat er daar waar mogelijk verbeteringen worden 
gerealiseerd op het gebied van beleid, uitvoering en verantwoording van het proces van begraven.  
 
1.3 Onderzoeksvragen 
Met dit onderzoek willen we de volgende vragen beantwoorden:  

1. Welk beleid hanteert Albrandswaard voor de begraafplaatsen? 
2. Op welke wijze vindt de uitvoering plaats? 
3. Op welke wijze zijn de controleprocessen georganiseerd? 
4. Op welke wijze vindt verantwoording plaats? 
5. Hoe verhoud beleid, uitvoering en tarieven zich ten opzichte van andere gemeenten? 
 
 
1.4 Onderzoeksbronnen 
Bij het onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 
 Het gemeentelijk Archief. 
 Verordeningen, procedures en overige (beleids)stukken en verantwoordingsdocumenten. 
 Interne gesprekken met medewerkers binnen de organisatie. 
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Geïnterviewde en gesproken personen: 
 
Functie     Afdeling    
Administrateur begraafplaatsen Advies en programmering  
Procesondersteuner   Advies en programmering 
Beleidsadviseur    Advies en programmering 
2 medewerkers Begraafplaats  Advies en programmering 
Medewerker Bedrijfsvoering  Concerncontrol 
Beleidsmedewerker    Concerncontrol 
Voorman begraafplaatsen  Advies en programmering 
Afdelingsmanager   Advies en programmering 
Regisseur    Regieteam Albrandswaard 
Portefeuillehouder   Bestuur  Albrandswaard 
 
 
1.5 Algemene informatie over de begraafplaatsen 
De gemeente Albrandswaard heeft 2 algemene begraafplaatsen in beheer namelijk de algemene begraaf-
plaats in Poortugaal (inclusief de Dorpskerk) en de algemene begraafplaats in Rhoon (inclusief de Dorps-
kerk). Er is ook een Rooms-katholieke begraafplaats. Deze is niet in beheer van de gemeente. 
 
1 - Poortugaal  -  Algemene Begraafplaats 
   - Poortugaal  -  Zerken in de Dorpskerk 
2 - Rhoon  -  Algemene Begraafplaats 
   - Rhoon  -  Zerken in de Dorpskerk 

3 - Rhoon  -  Rooms-katholiek Kerkhof (beheer RK kerk) 
 
1 - Poortugaal - Algemene Begraafplaats 
De Algemene Begraafplaats van Poortugaal heeft zich gevormd rond de Dorpskerk. De kerk in zijn huidige 
vorm is gebouwd in de vijftiende eeuw. In eerste instantie was er alleen rond de kerk een kerkhof, maar in 
de loop der jaren is deze uitgebreid naar een ruime Gemeentelijke Begraafplaats, welke zich ook achter de 
kerk bevindt. Er bevinden zich 1.298 graven op deze begraafplaats. Naast de algemene en eigen graven zijn 
er ook urnengraven. Tevens zijn er urnenmuren, urnenpilaren en een strooiveld. De inventarisatie van deze 
begraafplaats is van januari 2013 en wordt periodiek bijgewerkt1. 
 
Zerken in de Dorpskerk 
De Dorpskerk van Poortugaal is een Rijksmonument. De kerk is gelegen aan de Groene Kruisweg / hoek 
Kerkstraat en is het oudste gebouw in Poortugaal. De kerk in zijn huidige vorm is gebouwd in de vijftiende 
eeuw. Het is een oudgothische kruiskerk. In en rond de kerk zijn 52 personen begraven in 38 graven. In de 
zuidgevel aan de buitenzijde van de kerk de – afgesloten – toegang tot de grafkelders. Deze zijn bij de res-
tauratie van 1972 leeggehaald. Een aantal koperen plaquettes van de lijkkisten hangen in het koor1.  
 
 
 

                                                           
1 Bron: www.Online-begraafplaatsen.nl / deels Wikipedia 
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2 - Rhoon - Algemene Begraafplaats 
De begraafplaats ligt achter de Protestantse Dorpskerk in Rhoon. Er is ruimte voor 1.428 graven. Ook deze 
begraafplaats is in het verleden een kerkhof geweest. In de 19e eeuw toen de gemeenten werden belast 
met begraven is het de Gemeentelijke Begraafplaats van Rhoon geworden. De Gemeentelijke Begraaf-
plaats Rhoon kenmerkt zich door een combinatie van een oude begraafplaats met nieuwe elementen. 
Naast de oude monumentale graven, zien we ook moderne keldergraven, urnengraven, -muren en een 
strooiveld. Maar er zijn ook de bekende zandgraven. In het najaar van 2011 zijn een groot aantal alge-
mene graven geruimd. Via de administratie van de gemeente Albrandswaard zijn de gegevens van deze 
overledene zoveel mogelijk toegevoegd, maar het was niet meer mogelijk om voor die tijd nog foto's te 
maken van deze gedenkstenen. De inventarisatie van deze begraafplaats is begonnen per februari 2012 
en wordt periodiek bijgewerkt. Op deze begraafplaats bevinden zich een aantal oorlogsgraven1.  
 
Zerken in de Dorpskerk 
Aan de Dorpsdijk van Rhoon, net ten zuiden van het kasteel, staat het eeuwenoude kerkgebouw. Om-
streeks 1430 was de bouw van de kapel (het huidige koor) en de toren voltooid. In de kerk bevinden zich 
verschillende graven. In het koor zijn twee grafkelders. De oudste grafkelder is vrijwel zeker door de eer-
ste heer van Rhoon, Biggo van Duiveland, gebruikt. In 1780 nam Isaac Tromer (rentmeester) deze inmid-
dels geruimde kelder in gebruik. De tweede kelder is de grote- of Bentinckkelder, waarin doden uit de fa-
milie Bentinck liggen. Het kerkgebouw bevat, naast deze twee grafkelders, nog 35 grafzerken1. 
 
 
3 - Rhoon - RK Begraafplaats 
De R.K. begraafplaats in Rhoon is gelegen achter de kerk aan de Dorpsdijk 236 te Rhoon. Tegen de ooste-
lijke buitenmuur staan een grote oude grafzerk en een rouwbord van de geslachten Grijph, van der Duyn 
en Oem. In 1894 werden ze bij het graven voor de fundamenten van de nieuwe kerk op 1 meter diepte in 
de grond gevonden. Ze zijn nu geplaatst tegen de buitenkant van deze kerk. Er bevinden zich op deze be-
graafplaats 330 graven1. 
 
 
2 Uitwerking onderzoeksvragen 
 
2.1 Welk beleid hanteert Albrandswaard ten aanzien van de begraafplaatsen? 

2.1.1 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Albrandswaard 2011 
Albrandswaard beschikt over een Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke be-
graafplaatsen. De verordening is door de raad vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 7 
februari 2011. De verordening heeft betrekking op alle begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal. In de ver-
ordening zijn de regels voor begraven, as verstrooien of as bijzetten opgenomen. Ook zijn bepalingen op-
genomen ten aanzien van de wijze waarop begraven is toegestaan en de tijdstippen waarop de begraaf-
plaatsen open zijn, het gebruik van de aula, onderhoud en de wijze waarop ruiming plaatsvindt.  
De huidige verordening is verouderd en zal volgens de vakafdeling dit jaar (2019) worden geactualiseerd. 
Er wordt op de afdeling wel gewerkt volgens de nieuwe landelijke richtlijnen. Dit roept soms vragen op. 
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2.1.2 Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2018 
Albrandswaard beschikt over een Verordening lijkbezorgingsrechten 2018. Deze verordening is vastge-
steld op 18 december 2017 en trad in werking per 30 december 2017. De verordening bevat een tarieven-
tabel met hierin opgenomen alle tarieven die van toepassing zijn voor de begraafplaatsen per jaar. De ta-
rieventabel wordt opgesteld door de procesondersteuner van de afdeling accommodatiebeheer. De admi-
nistratie van de begraafplaatsen heeft aangegeven dat men graag betrokken wil worden bij de totstand-
koming van nieuwe tarieven. De vakafdeling heeft immers een goed inzicht in de tijd en kosten die nodig 
zijn om de verschillende taken uit te voeren.  
 
 
2.2 Op welke wijze vindt de uitvoering plaats? 

2.2.1 Proces 

De administratie van de begraafplaatsen beschikt over een Begraafplaatsagenda. Dit is een module van 
key2begraven waar begrafenisondernemers op in kunnen loggen. In de Begraafplaatsagenda kan een be-
grafenisondernemer (ook via een App) een begrafenis aanmelden, een tijdstip reserveren en overige beno-
digde gegevens invullen. De voorman van de begraafplaats vult deze gegevens verder aan en wijst (indien 
nodig) een graflocatie toe.  
Na een begrafenis vindt er overdracht van gegevens plaats door de voorman aan de administratie. De ad-
ministratieve afhandeling start dus na de begrafenis of na het aflopen van de termijn waarvoor een graf is 
gereserveerd. Elke aanmelding krijgt van de administratie een volgnummer. Hoewel het mogelijk is om met 
behulp van Key2begraven te factureren, gebeurt dit in Albrandswaard door de afdeling Financiën. Zij ont-
vangen de informatie voor een factuur via de mail. Reden hiervoor is dat alle facturen in Key2Financiën/ 
Key2begraven moeten worden gemaakt en de systemen (nog) niet zijn gekoppeld. 
 
Er bestaat een beschreven werkproces van de begraafplaatsen. (Zie bijlage 1) Deze is opgesteld in samen-
werking met Concerncontrol om de beleidsmedewerkers van de begraafplaats te ondersteunen in hun 
rechtmatigheidstoets. De administratie van de begraafplaats zelf gaf aan bekend te zijn met deze werkpro-
cessen maar ook dat deze werkprocessen nog niet volledig zijn. De dagelijkse werkzaamheden worden nu 
vooral uitgevoerd op basis van jarenlange ervaring en routine. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
Key2begraven werkt volgens een stappensysteem dat functioneert als het doorlopen van een proces.  
De administrateurs onderkennen het belang van procesmatig werken maar zien hierin ook verschillende 
behoeftes/uitgangspunten die invloed hebben op de wijze waarop werkprocessen worden vastgelegd. Bij-
voorbeeld of deze werkprocessen moeten dienen als stappenplan, werkinstructies of borging van de recht-
matigheid.  
Een deel van de processtappen wordt momenteel vormgegeven door het digitale systeem. Bijvoorbeeld 
door het starten van een begrafenis met de invoer van de relevante gegevens, het toekennen van een 
volgnummer en het invoeren van de periode waarvoor een graf wordt uitgegeven.    
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Onderhoud 
Ten aanzien van het beheer en onderhoud is er behoefte aan meer structuur en planning met betrekking 
tot onderhoud en investeringen in de begraafplaats vanuit de vakafdeling. Er is een meerjarenplanning no-
dig waarin alle onderhoud en beheer van de begraafplaatsen is opgenomen en waarin aangegeven wordt 
dat bestaande registratiesystemen moeten worden geactualiseerd. Een voorbeeld hiervan is het periodiek 
bijwerken van de plattegronden. Op dit moment zijn de digitale systemen onvoldoende ingericht waardoor 
uit het systeem gegenereerde overzichten niet betrouwbaar zijn. Een aantal graven worden hierin als ‘be-
zet’ geregistreerd terwijl ze dat niet (meer) zijn. De administratie op de begraafplaats zelf gaf aan wel over 
de juiste informatie te beschikken en exact op de hoogte te zijn van de graven die in gebruik zijn. Het is 
belangrijk dat de verschillende systemen die in gebruik zijn (beter) op elkaar worden afgestemd zodat er 
geen misverstanden kunnen ontstaan. De vakafdeling gaf aan dat op de begraafplaatsen een hoger onder-
houdsniveau van toepassing is dan bij het overig groen in de gemeente. 
Door het uitbesteden van werkzaamheden zijn er nieuwe toezichthoudende taken bijgekomen op de be-
graafplaatsen. Het is belangrijk om ook hierin structuur aan te brengen ten aanzien van controle en verant-
woording. Hiermee wordt voorkomen dat achterstallig onderhoud door externen gedurende een langere 
periode blijft bestaan, zonder dat de aannemer hierop aangesproken wordt.  
Op dit moment heeft alleen Ridderkerk een integraal meerjarig beheerplan voor de begraafplaatsen afzon-
derlijk. Bij Albrandswaard en Barendrecht zijn er ook beheerplannen maar deze hebben betrekking op de 
openbare ruimte van de gehele gemeente.  

2.2.2 Uitvoeringsbesluit 
Het geheel van beheer en onderhoud van de begraafplaatsen kan worden opgenomen in een uitvoerings-
besluit. Deze zijn niet wettelijk verplicht. In een uitvoeringsbesluit worden nadere regels opgenomen ten 
aanzien van beplanting, afmetingen gedenkstenen, openingstijden aula en vergunning aanvraag. Voor een 
aantal uitvoeringsregels die betrekking hebben op de uitvoering en het onderhoud van begraafplaatsen is 
geen raadsbesluit nodig en deze kunnen dus na een collegebesluit direct worden opgenomen in het uitvoe-
ringsbesluit. Dit draagt er toe bij dat besluiten over de uitvoering snel kunnen worden uitgevoerd. 
Begin 2018 beschikte van de drie aangesloten gemeenten bij de BAR-organisatie alleen Ridderkerk over een 
(actueel) uitvoeringsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen. De uitvoeringregels van Albrandswaard 
zijn opgenomen in andere documenten zoals verordeningen en beheerplannen. 
Uit de interviews op de begraafplaatsen werd duidelijk dat er ook bij de uitvoering in Albrandswaard be-
hoefte is aan duidelijke aanvullende regels ten aanzien van het beheer en onderhoud van de begraafplaat-
sen. Het gaat hierbij om een gedetailleerde uitwerking van de regels zoals deze in de verordening zijn op-
genomen. Bijvoorbeeld; Mogen nabestaanden wel of geen grind gebruiken op en rond een graf? De grootte 
van de grafsteen, beplanting, enzovoort.  

2.2.3 Formatie 

Op dit moment is er een BAR-brede formatieve bezetting op de begraafplaatsen. De taken van een aantal 
medewerkers is direct gerelateerd aan een specifieke begraafplaats of gemeente. Maar indien nodig helpen 
medewerkers elkaar of worden medewerkers op andere locaties ingezet. Halverwege 2018 werkten er 18 
medewerkers fulltime of parttime voor alle begraafplaatsen in Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht. 
Gezamenlijk vormen zij een formatieve bezetting van 16,4 FTE. Het team is kwetsbaar vanwege het ziekte-
verzuim en de toenemende gemiddelde leeftijd (inclusief leeftijdsdagen). Tijdens ziekte en verlof van me-
dewerkers vangen de overige medewerkers de taken op. Vanuit het team op de begraafplaats is aangege-
ven dat regelmatig werkzaamheden niet (tijdig) uitgevoerd kunnen worden wegens tijdgebrek. Zeker in 
tijden van langdurige ziekte en verlof van collega’s.  
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Door een hoge werkdruk en/of beperkt beschikbare formatie loopt de gemeente het risico dat onderhoud, 
aan bijvoorbeeld monumentale graven, achterstand op loopt. Dit kan tot extra uitgaven of beschadigingen 
leiden. Ook kunnen hierdoor geen nieuwe zaken aangepakt worden2. Omdat een deel van het werk ook 
fysiek is speelt de leeftijdsopbouw van de (met name) buiten medewerkers van de begraafplaatsen een rol 
bij het (in de toekomst) optimaal kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.  
 
Huidige formatie op alle (algemene) begraafplaatsen in Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht 
1  Voorman    1,0 FTE   Barendrecht en Albrandswaard 
1  Voorman    1,0 FTE   Ridderkerk 
1  Administratief medewerker  0,7 FTE   Barendrecht 
1 Administratief ondersteunend  0,5 FTE   Totaal 3 gemeenten 
1 Adm. Medew./apl. beheerder  0,8 FTE   Albrandswaard/apl Bar-breed 
1  Administratief medewerker  1,0 FTE   Ridderkerk 
12 Begraafplaats medewerkers             11,4 FTE   Totaal 3 gemeenten 
_____________________________________________________________________________ 
18                 16,4 FTE    Totaal drie gemeenten 
 
Uitgangspunt is dat alle medewerkers indien nodig voor alle drie de gemeenten inzetbaar zijn. 

2.2.4 Kostendekkendheid 
Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Al-
brandswaard worden rechten geheven (grafrechten, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten).  
Ten aanzien van de kosten en opbrengsten is in de begroting 2019 het volgende opgenomen: 
 
Lijkbezorgingsrechten3 

Omschrijving           2019 
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 200.800 
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 169.600 
Netto kosten van de activiteit 370.400 
Toe te rekenen kosten  
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten Overhead, inclusief omslagrente 176.700 
Totale kosten 547.100 
  
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 264.400 
Dekkingspercentage 48% 

 
De kostendekkendheid kan worden opgesplitst naar: 
1 de kosten van begraven 
2 de algemene kosten van beheer en onderhoud.  
De kostendekkendheid moet voornamelijk worden opgebracht uit de grafrechten. De berekening van deze 
grafrechten vindt plaats door de volledige kapitaallasten van onderhoud te dekken door het aantal beschik-
bare graven. Hieruit volgt dat zolang niet alle graven bezet zijn de volledige kosten niet zijn gedekt.   
In Albrandswaard zijn voor 2019 de tarieven niet kostendekkend berekend. 

                                                           
2 Inmiddels zijn er halverwege 2018 een aantal stappen gezet om de gevolgen van langdurig ziekteverzuim te beperken. Onder 
meer door nieuw personeel aan te trekken ter vervanging van de langdurig zieken.   
3 Begroting 2019 van de gemeente Albrandswaard. 
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De kostendekkendheid kan in de toekomst verder onder druk komen te staan door met name het onder-
houd aan de oude graven. Omdat op veel graven eeuwige rechten rusten waar geen inkomsten meer te-
genover staan is het onderhoud van deze graven niet meer gedekt door hieraan rechtstreeks te relateren 
inkomsten. Hier komt bij dat veel van deze graven een monumentale bestemming hebben gekregen en veel 
(extra) onderhoud nodig hebben.  
 
Tarieven 
Albrandswaard heeft geen kostendekkende begroting ten aanzien van haar begraafplaatsen. Bij een kos-
tendekkende begroting zijn de baten en lasten met elkaar in evenwicht. De kosten van beheer, onderhoud 
en begraven worden gedekt uit de inkomsten van begraven, as verstrooien, leges en grafrechten.  
Hoewel er wel normen zijn voor het berekenen van de totale kosten van een begraafplaats blijkt het in de 
praktijk lastig te zijn om een realistische kostenraming te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
begraafplaats ook de functie heeft als openbaar park. Dit heeft gevolgen voor de toerekening van de be-
heerskosten. Daarnaast kan Albrandswaard niet onbeperkt al de kosten verdelen over de te verwachten 
grafrechten omdat dit kan leiden tot buitensporig hoge tarieven.  
Uit de begroting 2019 blijkt dat de tarieven voor 2019 gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2018. 
 
Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven moet voortdurend gezocht worden naar een juiste balans 
tussen betaalbare tarieven en een sluitende begroting.  
 
Wat kost een graf in 2018 in Albrandswaard in vergelijking met andere omliggende gemeenten?4  

Plaats Algemeen 
graf (€) 

Op jaar- 
basis (€) 

Particulier-
graf (€) 

Op jaar- 
basis (€) 

Urnengraf 
(€) 

Op jaar- 
basis (€) 

Albrandswaard –  
Poortugaal 

1.793 179 4.5515 182 2.946 118 

Albrandswaard - 
Rhoon 

1.793 179 5.915 237 2.946 118 

Barendrecht -  
 Scheldestraat 
 Den Ouden Dijck 

1.705 114 3.465 173 2.235 112 

Ridderkerk - 
Vredehof 

1.717   86 3.277 164 1.145 115 

Ridderkerk - 
Rusthof 

n.v.t n.v.t. 3.277 164 n.v.t n.v.t. 

Rotterdam - 
Crooswijk 

  937   62 1.914 128 n.v.t. n.v.t. 

Zwijndrecht – 
 Jeroen Boschlaan 
 Munnikensteeg 

2.000 111 5.261 175 1.894   63 

Gemiddelde kosten 1.657 122 3.951 175 2.233 105 
 
Vanuit de administratie van de begraafplaatsen is aangegeven dat het belangrijk is dat zij betrokken  wor-
den bij de totstandkoming van de tarieven omdat zij stelt een goed inzicht heeft in de tijd en kosten die 
nodig zijn om de verschillende taken uit te voeren.  

                                                           
4 Bron: Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (L.O.B.) 
5 Graf voor 2 personen , inclusief het begraven van een persoon vanaf 12 jaar.  
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2.3 Op welke wijze zijn de controleprocessen georganiseerd? 
Key2begraven bepaalt de stappen die doorlopen worden bij de administratieve afhandeling van een begra-
fenis. Dit systeem functioneert volgens de vakafdeling goed. Aan elke gebeurtenis wordt een uniek nummer 
gekoppeld. Door periodiek het aantal uitgevoerde opdrachten te vergelijken met het aantal uitgaande fac-
turen, met de hierop vermelde tarieven kan de volledigheid van opbrengsten worden vastgesteld. Omdat 
ten behoeve van de facturatie gegevens via de post naar Financiën wordt verzonden loopt de vakafdeling 
het risico dat facturatiegegevens onderweg “zoek raken”. Dit risico wordt ondervangen door eens per kwar-
taal een rechtmatigheidscontrole uit te voeren waarbij onder meer de volledigheid van opbrengsten wordt 
gecontroleerd. Een geautomatiseerde oplossing is een koppeling van Key2begraven aan het financiële pak-
ket Key2begraven. De huidige processen zijn wel beschreven maar niet volledig. In de praktijk worden deze 
processen wel uitgevoerd, maar dan op basis van ervaring en routine. Het afgelopen jaar is er getest met 
een nieuwe versie van key2begraven. Met dit pakket is het mogelijk om meer controlemomenten in te 
voeren zoals bijvoorbeeld een automatische signalering wanneer grafrechten verlopen.   
 
2.3.1  Rechtmatigheid 
Bij rechtmatigheid gaat het om de zekerheid dat alle taken juist en volgens de regelgeving worden uitge-
voerd. 
Enkele voorbeelden van rechtmatig handelen zijn: 
 Alle formele beslissingen worden door een daartoe bevoegde persoon genomen; 
 De juiste (door de raad vastgestelde) tarieven worden in rekening gebracht; 
 De opbrengsten zijn volledig;  
 Alle werkzaamheden worden tijdig uitgevoerd. 
 
Algemeen 
De vakafdeling is zelf verantwoordelijk voor het op een rechtmatige wijze uitvoeren van de werkzaamhe-
den. Concerncontrol voert binnen de organisatie steekproefcontroles uit en toetst hierbij verschillende 
rechtmatigheidsaspecten zoals het werken volgens de regelgeving, het in rekening brengen van de juiste 
tarieven en de volledigheid van opbrengsten. De accountant baseert zich bij de controle van de jaarrekening 
vervolgens op de controles van Concerncontrol.  
 
Rechtmatigheid bij de begraafplaatsen 
Voor de begraafplaatsen zijn de werkprocessen in beeld gebracht. Hierin zijn een aantal key controls opge-
nomen ten aanzien van de rechtmatigheid. Zo wordt bij de invoer van de tarieven het vier-ogenprincipe 
toegepast. Voor het vaststellen van de volledigheid van opbrengsten wordt jaarlijks een vergelijk gemaakt 
tussen de sub-administratie van de begraafplaats (Key2begraven) en de financiële administratie (Key2fi-
nanciën). Op dit moment vindt registratie van de gegevens plaats in Key2begraven en de facturatie vindt 
plaats Key2financiën. 
In Albrandswaard en Barendrecht wordt op dezelfde manier gewerkt met dien verstande dat in Baren-
drecht de facturatiegegevens met de interne post worden verzonden en in Albrandswaard via de mail. 
In Ridderkerk vindt de facturatie niet plaats met behulp van Key2Financiën. Daar wordt namelijk de factu-
ratie uitgevoerd in de belastingapplicatie GOUW-IT. In tegenstelling tot Barendrecht en Albrandswaard  
wordt in Ridderkerk de administratie van de begraafplaats en de facturatie door één persoon uitgevoerd.  
Naast de door de vakafdeling zelf uitgevoerde rechtmatigheidscontroles toetst Concerncontrol de volledig-
heid van opbrengsten en de juistheid van de tarieven aan de hand van steekproeven. De medewerkers van 
de begraafplaats hebben geen invloed op de steekproef. 
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Controles 2017 
Concerncontrol voert twee maal per jaar een steekproef uit om vast te stellen in hoeverre er rechtmatig 
gewerkt wordt op de begraafplaats. In 2017 zijn er door Concerncontrol met betrekking tot de rechtmatig-
heid bij alle drie de gemeenten geen financiële onrechtmatigheden geconstateerd. Bij de steekproeven 
wordt gekeken naar de aantallen in rekening gebrachte activiteiten, zoals begraven en het verlengen van 
grafrechten. Er wordt naar gestreefd om minimaal 25 steekproeven op jaarbasis uit te voeren. Indien daar-
toe aanleiding is wordt de steekproef verder uitgebreid. In Albrandswaard zijn in 2017 22 steekproeven 
uitgevoerd, 10 steekproeven in de eerste periode en 12 in de tweede periode. In Barendrecht 25 ( eerste 
periode 10 en de tweede 15) en in Ridderkerk 27 (eerste periode  12 en de tweede periode 15). 
Hoewel er geen onrechtmatigheden zijn aangetroffen vindt Concerncontrol, naar aanleiding van de con-
trole van zowel Albrandswaard als Barendrecht, het ook belangrijk om de facturatie verder te automatise-
ren. Hiermee wordt het risico op bewuste en onbewuste fouten kleiner. 
Tenslotte wordt vanuit procesondersteuning ook een volledigheidscontrole uitgevoerd tussen het aantal 
gefactureerde graven en het aantal uitgegeven graven. Concerncontrol neemt ook deze interne bevindin-
gen mee bij haar controles. 
 

2.3.2  Risicobeheersing  

De risico’s bij de begraafplaats bestaan voornamelijk uit risico’s met betrekking tot de rechtmatigheid die 
kunnen leiden tot imagoschade. Bijvoorbeeld in het geval er een graf waarop nog rechten rusten voortijdig 
ontruimd wordt. Of dat grafrechten worden verleend aan een al gereserveerd graf. In dit soort gevallen zijn 
de financiële gevolgen beperkt maar de immateriële gevolgen zoals imagoschade kunnen groot zijn. Daar-
naast zijn er op de begraafplaats risico’s met betrekking tot algeheel onderhoud van grafmonumenten. De 
afgelopen jaren is veel onderhoud gepleegd aan het oude deel van de begraafplaats aan de Scheldestraat. 
Onderhoud van grafmonumenten blijft, ondanks deze werkzaamheden, een aandachtspunt.  
 

2.4 Op welke wijze vindt er verantwoording plaats? 

Basis voor de financiële verantwoording van de begraafplaatsen vormt de Planning & Control cyclus. Prog-
noses en geplande activiteiten worden opgenomen in de begroting, tussenrapportages en de jaarrekening. 
Ook de (verbijzonderde) Interne Controles vormen een verantwoordingsmoment waarvan de bevindingen 
worden opgenomen in de managementrapportage van de accountant. Tenslotte worden er gegevens ver-
zameld ten behoeve van landelijke statistieken.  
 
Jaarrekening 2017 
In de jaarrekening 2017 wordt in de algemene toelichting slechts heel beknopt ingegaan op de begraaf-
plaatsen. Er wordt op pagina 53 aangegeven dat er een incidentele onderschrijding van de inkomsten is als 
gevolg van 15% minder begrafenissen en 75% minder verlengingen van grafrechten. Verder wordt uitslui-
tende aangegeven dat er bij elkaar bijna 20.000 euro is onttrokken uit de reserves ruiming begraafplaats 
(Rhoon + Poortugaal). In de jaarrekening 2017 wordt verder geen toelichting gegeven op de begraafplaat-
sen.     
 
Overleg portefeuillehouder 
De regisseur heeft periodiek overleg met de portefeuillehouder van Albrandswaard. Hierbij komen diverse 
zaken aan de orde ten aanzien van de begraafplaatsen. 
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2.5 Hoe verhoudt beleid, uitvoering en tarieven zich ten opzichte van de andere gemeenten? 

Onderwerp Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk 
Is er een actuele verorde-
ning?  
 

Verordening alge-
mene begraafplaat-
sen Albrandswaard 

(2011) 
 

Verordening gemeen-
telijke begraafplaatsen 

Barendrecht (2018)  
 

Verordening algemene 
begraafplaatsen Ridder-

kerk (2016) 
 

Beleidsplan Kostenonderbou-
wing lijkbezorgings-
rechten Albrands-

waard (2013) 
 

Beleidsnotitie Begraaf-
plaatsen Barendrecht 

(2010) 

Geen 

Is er een specifiek onder-
houdsplan voor de be-
graafplaats? 

geen geen Beheerplan begraaf-
plaatsen Ridderkerk 

2009 
Is er een actuele tarieven 
verordening? 
Datum laatste versie:  

1-1-2018 1-1-2018 1-1-2018 

Berekening tarieven 1999 2017 2010 
Zijn er processen in beeld 
gebracht?  

Ja, van begraven 
 

Ja, van begraven 
 

Ja, van begraven 
 

Wordt gewerkt met Uit-
voeringsbesluiten? 
 

Nadere regels ge-
meentelijke begraaf-
plaatsen Albrands-

waard 2011 
 

Toelichting op de ver-
ordening Barendrecht 

(2011) 
 

Uitvoeringsbesluit: 
- Grafbedekking per 1 
januari 2018 
- Tijden van begraven 
en bezorging van as 
- Graven, asbezorging 
en overige 

Is de begroting kosten-
dekkend? 

48% 60% 100% 

Aantal FTE: 16,4 Totaal Bar 16,4 Totaal Bar 16,4 Totaal Bar 16,4 
Welke administratiesys-
temen worden gebruikt. 

begraafplaatsagenda 
Key2begraven 
Key2financiën 
Zaaksysteem 

Begraafplaatsagenda 
Key2begraven 
Key2financiën 
Zaaksysteem 

Key2begraven 
Gouwbelastingen 

Is de rechtmatigheid geborgd? 
Volledigheid opbrengst. 

juistheid tarieven. 
Procesdiagram grafadministratie 7 november 2014 
Procesbeschrijving begraven  4 november 2015 
Procesdiagram ‘Grafrechten’ 2017 
Kaders grafadministratie Kaders grafadministratie 1.3 (5 september 2018) 
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3 Conclusie en Aanbevelingen 
 
3.1 Conclusie 
Het beheer van de begraafplaatsen is een continu proces dat uitgevoerd wordt door een team ervaren 
medewerkers. De inventarisatie van beide begraafplaatsen is gedaan in de jaren 2012 en 2013 en wordt 
periodiek bijgewerkt. Albrandswaard beschikt over een Verordening op het beheer en het gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaatsen. De verordening dateert van 7 februari 2011 en voldoet niet meer aan de 
nieuwe eisen. De verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2018 zijn actueel en tijdig vastgesteld. 
Albrandswaard heeft dit goed op orde. De administratie van de begraafplaatsen wil graag betrokken wor-
den bij de totstandkoming van de tarieven omdat zij een goed inzicht hebben in de tijd en kosten die nodig 
zijn om de verschillende taken uit te voeren. Het toekomstig onderhoud blijft wel een punt van aandacht. 
Er is daarom behoefte aan een gestructureerd meerjaren onderhoudsplan. 
Bij het beheer en dagelijks onderhoud is het beleid verspreid over verordeningen en onderhoudsplannen. 
Vanuit de vakafdeling is aangegeven dat er behoefte is aan uitvoeringsbesluiten. Met deze uitvoeringsbe-
sluiten kan sneller tussentijds worden gereageerd op veranderingen in de regelgeving en het adequaat uit-
voeren van beheer en onderhoud. Hierdoor wordt het proces transparanter en beheersbaarder. 
Hoewel het mogelijk is om met behulp van de Begraafplaatsagenda te factureren gebeurd dit in Albrands-
waard nog door de afdeling Financiën. Zij ontvangen de informatie voor een factuur met de mail. Reden 
hiervoor is dat de applicaties Key2Finance en Key2begraven (nog) niet aan elkaar zijn gekoppeld. 
Er bestaan beschreven werkprocessen van de begraafplaatsen. De administratie van de begraafplaats gaf  
aan bekend te zijn met deze werkprocessen. De dagelijkse werkzaamheden worden deels uitgevoerd op 
basis van jarenlange ervaring en routine. Er wordt is in 2018 getest met een nieuwe versie van key2begra-
ven waarmee het mogelijk is  om meer controlemomenten in te voeren zoals een automatische signalering 
wanneer grafrechten verlopen. 
Het is een hele opgave om de juiste kosten toe te rekenen aan de verschillende diensten die aangeboden 
worden op de begraafplaatsen. Personeel is immers op verschillende begraafplaatsen actief en ook de on-
derhoudskosten van de begraafplaatsen zelf lopen sterk uiteen. Ook het aantal begrafenissen per jaar is 
niet met 100% zekerheid te voorspellen. Er zijn ook grenzen aan het doorberekenen van kosten in de tarie-
ven omdat anders begraven voor veel mensen te duur wordt.  
Hoewel de tarieven van Albrandswaard redelijk in lijn liggen met het gemiddelde van een aantal onder-
zochte gemeenten zijn er ook verschillen. Het is belangrijk om regelmatig vast te stellen dat de tarieven 
redelijk blijven voor de inwoners van Albrandswaard zodat het voor iedereen financieel mogelijk blijft om 
begraven te worden.       
 
Concerncontrol voert twee maal per jaar een steekproef uit om vast te stellen in hoeverre er rechtmatig 
gewerkt wordt op de begraafplaats. Het afgelopen jaar zijn er door Concerncontrol met betrekking tot de 
rechtmatigheid geen financiële onrechtmatigheden geconstateerd.  
De financiële risico’s binnen de begraafplaats zijn dusdanig beperkt dat zij niet in de top 15 van belangrijkste 
risico’s binnen de gemeente vallen. De risico’s bestaan voornamelijk uit risico’s met betrekking tot de recht-
matigheid die kunnen leiden tot imagoschade.  
De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. In de jaarrekening 2017 wordt in de algemene 
toelichting slechts heel beknopt ingegaan op de begraafplaatsen. In de jaarrekening wordt niet expliciet 
ingegaan op de kostendekkendheid van de begraafplaatsen. Er is tussen de vakafdeling en de  portefeuille-
houder periodiek overleg. Hierbij komen zaken als de kostendekkendheid aan de orde. 
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3.2 Aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1:  Actualiseer de verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 
De huidige verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen dateert uit 2011. 
Doordat er inmiddels gewerkt wordt volgens nieuwe landelijke richtlijnen is het belangrijk dat de verorde-
ning wordt geactualiseerd.   
 
Aanbeveling 2:  Stel afzonderlijke meerjarige beheerplannen (beleidsplan) op voor de begraafplaatsen.  
In meerjarige beheerplannen voor beide begraafplaatsen worden de verschillende beheerstaken opgeno-
men, inclusief het benodigde onderhoud van de gemeentelijke monumenten op de begraafplaats. 
Voorzie de beheersplannen/ beleidsplannen van een financiële en formatieve meerjaren onderbouwing. 
 
Aanbeveling 3:  Evalueer de formatie   
Onderzoek de formatiebehoefte op de begraafplaatsen. Neem hierbij zaken mee als meerjarig onder-
houd, huidige werkdruk, monumentale voorzieningen, verwacht ziekteverzuim en vergrijzing. Achterstal-
lig onderhoud kan op de lange termijn tot hogere kosten leiden. 
 
Aanbeveling 4:  Maak uitvoeringsbesluiten  
In uitvoeringsbesluiten kan Albrandswaard voorwaarden nader omschrijven, criteria invullen, procedures 
verder verfijnen en regels vastleggen voor beheer, onderhoud, toezicht en evaluatie. 
 
Aanbeveling 5:  Beoordeel de tarieven 
Onderzoek minimaal eens in de vier jaar de hoogte van de tarieven en beoordeel deze op afwijkingen ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten, kostendekkendheid en het eigen acceptatieniveau. 
 
Aanbeveling 6:  Integreer de nieuwe systemen  
Zorg bij de implementatie van nieuwe software voor (digitale) key controls waarmee de kans op fouten ten 
aanzien van de rechtmatigheid wordt verkleind. Optimaliseer de werkprocessen ten aanzien van de recht-
matigheid en veranker deze in de verschillende applicaties. Deze optimalisatie leidt uiteindelijk ook tot een 
betere doelmatigheid want geïntegreerde systemen verkleinen de kans op fouten en zorgen dat taken snel-
ler, makkelijker en dus efficiënter kunnen worden uitgevoerd. 
 



Actieplan naar aanleiding van het rapport Begraafplaatsen Albrandswaard. 

 

juni 2019 
 

 
Nr. 

Aanbeveling Reactie / actie vakafdeling  
Advies en Programmering  

Datum gereed 
/ Doorlopend 
proces 

1 Actualiseer de verordening op het beheer en gebruik van de 
begraafplaatsen 
De huidige verordening op het beheer en gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaatsen dateert uit 2011. Doordat er 
inmiddels gewerkt wordt volgens nieuwe landelijke richtlijnen 
is het belangrijk dat de verordening wordt geactualiseerd.   
 

De verordening op het beheer en gebruik van de 
begraafplaats wordt in 2019 geactualiseerd. 

2019 

2 Stel afzonderlijke meerjarige beheerplannen (beleidsplan) 
op voor de begraafplaatsen.  
In meerjarige beheerplannen voor beide begraafplaatsen 
worden de verschillende beheerstaken opgenomen, inclusief 
het benodigde onderhoud van de gemeentelijke monumenten 
op de begraafplaats. 
Voorzie de beheersplannen (beleidsplannen) van een 
financiële en formatieve meerjaren onderbouwing. 

Het opstellen van de beheerplannen vindt door meerdere 
personen plaats. Er zijn twee hoofdtaken:  
1) De beheerplannen zelf  
2) De financiële en formatieve onderbouwing 
 
In 2019 zal begonnen worden met het raamwerk van de 
onderdelen die benoemd moeten worden in een afzonderlijk 
beheerplan van de begraafplaatsen. 
 

2020 

3 Evalueer de formatie   
Onderzoek de formatiebehoefte op de begraafplaatsen. Neem 
hierbij zaken mee als meerjarig onderhoud, huidige werkdruk, 
monumentale voorzieningen, verwacht ziekteverzuim en 
vergrijzing. Achterstallig onderhoud kan op de lange termijn 
tot hogere kosten leiden. 

Zoals bij aanbeveling 1 wordt genoemd zal de formatieve 
onderbouwing worden opgenomen in de beheerplannen. 
Inventarisatie van het huidig te onderhouden areaal en 
aanwezig achterstallig onderhoud is in 2019 gestart. Keuzes 
in het uitbesteden c.q. zelf uitvoeren van onderhoud zullen 
aan de hand daarvan gemaakt worden. 
Mogelijke aanpassingen van het beheer en onderhoud van 
nog niet voor graven uitgegeven terreinen is in onderzoek. 
Het bovenstaande zal informatie opleveren voor de 
formatiebehoefte.  
De formatiebehoefte zal doorlopend gevolgd worden. Deze is 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het aantal te verwachten 
begrafenissen en het zelf uit te voeren beheer en  onderhoud. 
 

2019 - 2020 
gekoppeld aan 
1. 
 
Vervolgens 
doorlopend 
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Nr. 

Aanbeveling Reactie / actie vakafdeling  
Advies en Programmering  

Datum gereed 
/ Doorlopend 
proces 

4 Maak uitvoeringsbesluiten  
In uitvoeringsbesluiten kan Albrandswaard voorwaarden 
nader omschrijven, criteria invullen, procedures verder 
verfijnen en regels vastleggen voor beheer, onderhoud, 
toezicht en evaluatie.  

Diverse onderdelen in de huidige Verordening worden 
opgenomen in specifieke uitvoeringsbesluiten. 
Medio 2019 worden gestart met de noodzakelijke 
aanpassingen van de Verordening en het opstellen van de 
uitvoeringsbesluiten. 
 

2020 

5 Beoordeel de tarieven 
Onderzoek minimaal eens in de vier jaar de hoogte van de 
tarieven en beoordeel deze op afwijkingen ten opzichte van 
vergelijkbare gemeenten, kostendekkendheid en het eigen 
acceptatieniveau. 
 

Dit onderdeel is gepland voor 2019. De beoordeling richt 
zicht op de volgende 3 onderdelen:  
1) Begroting van kosten 
2) Kostendekking afstemming met wethouder 
3) Berekening tarieven 
 
De cyclus van vier jaar wordt meegenomen in de financiële 
beheerplannen. 
 

2019 

6 Integreer de nieuwe systemen  
Zorg bij de implementatie van nieuwe software voor (digitale) 
key controls waarmee de kans op fouten ten aanzien van de 
rechtmatigheid wordt verkleind. Optimaliseer de 
werkprocessen ten aanzien van de rechtmatigheid en 
veranker deze in de verschillende applicaties. Deze 
optimalisatie leidt uiteindelijk ook tot een betere 
doelmatigheid want geïntegreerde systemen verkleinen de 
kans op fouten en zorgen dat taken sneller, makkelijker en dus 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd. 
 

In het laatste kwartaal van 2018 is er gewerkt aan de 
integratie en koppeling van de applicaties Key2Begraven en 
Key2Financien, en is de testversie uitgeprobeerd. 
In het eerste kwartaal 2019 wordt de koppeling in gebruik 
genomen (productieversie) en is dan volledig operationeel. 
Hiermee wordt de rechtmatigheid beter geborgd. 
 

2019 
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