Gemeente Boxmeer
Onderwerp:
Voorstel ter vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Boxmeer 2017 en de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende
tarieventabel.
Nummer:
.
AAN

de raad van de gemeente Boxmeer
Boxmeer, 6 december 2016

Aanleiding
De gemeente kent voor haar begraafplaatsen een beheersverordening. De huidige
beheersverordening dateert van 2004 en dient onder meer aangepast te worden in verband
met wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010.
Op 19 mei 2016 heeft de Raad ingestemd met de renovatie van de Algemene Begraafplaats
in Sambeek. In het schetsontwerp van de renovatie is een uitbreiding van de begraafplaats
met natuurbegraven en een uitbreiding voor asbestemmingen voorzien. Met deze
uitbreiding van de begraafplaats is het noodzakelijk dat de Beheersverordening
Gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer 2004 gewijzigd wordt.
Het college heeft op 13 december ingestemd met het uitvoeringsbesluit, begraafindeling en
grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2017, de voorschriften uit dit besluit zijn
gebaseerd op de beheerverordening.
Nadere toelichting
Met het instemmen met de renovatie van de Algemene Begraafplaats in Sambeek is de
verordening op de volgende punten aangepast:
- Het uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats
Boxmeer 2007 te wijzigen door de urnentuin er aan toe te voegen
- Het uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats
Boxmeer 2007 te wijzigen door de mogelijkheid van natuurbegraven er aan toe te
voegen.
- Locatie vergroten waar zowel liggende als staande gedenktekens gebruikt mogen
worden.
- Nieuwe locatie als strooiveld aanwijzen
- Verlengen van grafrechten mogelijk te maken voor een periode van 5 jaar in plaats
van 10 jaar
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Met het voorgestelde grootonderhoud, uitbreiding en renovatie van de algemene
begraafplaats wordt een grote kwaliteitsimpuls gegeven waardoor de aantrekkelijkheid voor
toekomstige bijzettingen op de begraafplaats wordt vergroot. Met de uitbreiding van de
mogelijkheden voor asbestemmingen en natuurbegraven wordt ingespeeld op de
maatschappelijke behoefte en veranderende inzichten omtrent bijzettingen.
Alternatieven en afwegingen
Het is niet bekend op welke wijze de samenleving in de toekomst gebruik blijft maken van
begraafplaatsen en of de investering die we nu gaan doen op de lange termijn
terugverdiend zal worden. Het verder laten verpauperen van de begraafplaats is echter ook
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geen optie.
Wettelijke basis
Artikel 33 van de wet op de lijkbezorging geeft aan dat een gemeente voor zich of met een
of meer andere gemeenten tezamen tenminste een gemeentelijke begraafplaats heeft.
In deze wet is ook opgenomen dat elke gemeente tijdens een grote calamiteit
opvangcapaciteit moet bieden om overledenen van een laatste rustplaats te voorzien.
Financiën
Met het actualiseren van de beheersverordening zijn ook de tarieven voor de lijkbezorging
herzien. Deze dateren van 2008. De voorgestelde tarieven zijn vergelijkbaar met de
tarieven van de algemene begraafplaatsen in de omliggende gemeenten en betekenen een
stijging van gemiddeld ca. 10%.
Opbrengst
Opbrengst 2017
Opbrengst 2017, regulier
begraven gelijk, incl.
natuurbegraven2)
1)

Opbrengst 2017, regulier
begraven afname, incl.
natuurbegraven 3)
Opbrengst 2017, regulier
begraven gelijk, incl.
natuurbegraven 4)
1)

Kosten

Kostendekkendheid

€ 56.287,50

€ 124.233,34

45,31%

€ 63.287,50

€ 124.233,34

50,94%

€ 49.787,50

€ 124.233,34

40,08%

€ 108.287,50

€ 124.233,34

87,16%

Geprognotiseerde opbrengst op basis van nieuwe tarieven 2017.

2)

Regulier begraven is gelijk gehouden aan het aantal begravingen en verlengen van grafrechten die ook gebruikt
zijn voor opbrengsten 2017 + voor natuurbegraven is uitgegaan van 1 natuurgraf op het bloemenveld, 1
natuurgraf aan de voet van de berg en 1 algemeen natuur-urnengraf, alle uitgegeven voor 30 jaar.
Regulier begraven, uitgifte van 1 graf en minder verlengingen van grafrechten, natuurbegraven is gelijk gebleven
aan uitgangspunt 1.
3)

Regulier begraven is gelijk gehouden aan het aantal begravingen en verlengen van grafrechten die ook gebruikt
zijn voor opbrengsten 2017 + voor natuurbegraven is uitgegaan van 1 natuurgraf op het bloemenveld, 1
natuurgraf aan de voet van de berg en 1 algemeen natuur-urnengraf uitgegeven voor 30 jaar en 2 natuurgraven
op het bloemenveld, 2 natuurgraven aan de voet van de berg en 2 algemene natuur-urnengraven uitgegeven voor
40 jaar en 2 natuurgraven op het bloemenveld, 2 natuurgraven aan de voet van de berg en 2 algemene natuururnengraven uitgegeven voor 50 jaar.
4)

In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met € 75.000 aan inkomsten vanuit de
grafrechten. De inkomsten blijven al enkele jaren achter. In 2014 is dit tussentijds eenmalig
zelfs bijgesteld naar € 40.000,-. De inkomsten de afgelopen jaren waren:
2014
€ 49.388, 2015
€ 60.191, 2016 (tot 29-11)
€ 46.686, Of de ontwikkelingen van het verbreden van de bijzet mogelijkheden een effect hebben op
de inkomsten zal moeten blijken, deze zullen dan in de 2e berap 2017 verwerkt moeten
worden.
Afstemming andere projecten / derden
Afdeling vergunningen is betrokken geweest bij de nieuwe ontwikkelingen rondom de
begraafplaats.
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De aanpassingen aan de beheersverordening zijn gedaan door Kybys (voorheen Genius
Loci), zij hebben ook de verordening van 2007 opgesteld.
Voorlichting
Op het moment dat de verordening is vastgesteld zullen de uitvaartondernemingen uit de
regio geïnformeerd worden en zal ook de informatiefolder van de algemene begraafplaats
worden aangepast.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten tot vaststelling van:
1. De Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer 2017;
2. De Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel.
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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Bij het onderwerp Verordening begraafplaats Sambeek horen de volgende bijlagen:
1. R-MRM/2016/181 Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017
2. R-MRM/2016/182 Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling
3. R-MRM/2016/183 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer
2017
4. R-MRM/2016/205 Tarieventabel
5. R-OW/2016/2103 raadsbesluit
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