Bijlage 1: Berekening kosten en uitgaven 2022 – 2032 op basis van huidige tarieven

Bijlage 2: Vergelijk tarieven uit de regio

Bijlage 3: Verhoudingen inkomsten-uitgaven diverse opties
Optie 1: Niets doen aan de tarieven

Optie 2: Verhogen naar het gemiddelde

Optie 3: Verhogen naar een kostendekkende situatie (8% extra op optie 2)

Bijlage 4: Impressiefoto’s urnentuin

Bijlage 5: Onderbouwing afbouwen begraafplaatsen Boekel en Venhorst
Boekel
Bezettingspercentage:
69,6%

Bezettingspercentage:
65,7%

Incl. 26 reserveringen

Incl. 28 reserveringen

428 graven

A B

466 graven

C D

Kindergraven

Bezettingspercentage:
71,6%

Bezettingspercentage:
83,1%

Incl. 28 reserveringen

Incl. 69 reserveringen

476 graven

450 graven

Afstoten van deelgebieden: A en B
-

-

Vanaf 2023 mogen er geen reserveringen of graven in deelgebieden A en B worden uitgegeven. Indien toch de
deelgebieden C en D vol zitten, dan wordt er van de gebieden A en B plaatsen uitgegeven aan de zuidzijde (zo dicht
mogelijk bij C en D). De berekeningen laten echter zien dat dit niet het geval zal zijn. Indien er minder gebruik gemaakt
wordt dan verwacht, dan geven we niets meer aan de randen van C en D uit (centraliseren).
We gaan foetusbegraven mogelijk maken bij de kindergraven en investeren in een mooiere inrichting.
Naast de urnenmuur wordt de urnentuin geplaatst. Dit is nog wel onder voorbehoud van onderzoeken naar de kwaliteit
van de grond, wortels van bomen, etc. de exacte locatie is nog niet bekend.

Venhorst

Bezettingspercentage:
54,8%
Incl. 12 reserveringen

Bezettingspercentage:
73,3%

Kindergraven

261 graven

Incl. 17 reserveringen
165 graven

A B C

Bezettingspercentage:
59%
Incl. 3 reserveringen
78 graven

Afstoten van deelgebieden: A en C
-

-

Vanaf 2023 mogen er geen reserveringen of graven in deelgebieden A en C worden uitgegeven. Indien toch het
deelgebied B vol is, dan worden er van deelgebied C plaatsen uitgegeven. De berekeningen laten echter zien dat dit niet
het geval zal zijn. Indien er minder gebruik gemaakt wordt dan verwacht, dan geven we niets meer aan de randen van B
uit (centraliseren).
We gaan foetusbegraven mogelijk maken bij de kindergraven en investeren in een mooiere inrichting.
De lege urnenmuur wordt opgeknapt en we gaan kijken of deze op termijn verplaatst kan worden naar deelgebied B.
De urnentuin zal in deelgebied B gesitueerd worden. Waar precies is nog afhankelijk van het locatie onderzoek
(bodemkwaliteit, wortels, etc.)

