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Onderwerp:
Notitie Uitgangspunten begraafplaatsenbeheer gemeente Emmen

Portefeuillehouder: J. Kuper
Dienst Gebied
Bedrijfsbureau
P.Wallenaar, telefoon ((0591)68 52 27)
Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
de Notitie “Uitgangspunten voor het beheer van de begraafplaatsen in de gemeente Emmen”
vast te stellen.
Samenvatting
De gemeente Emmen heeft 17 begraafplaatsen in beheer (daarvan zijn er drie gesloten). Ter voorbereiding op de
nieuwe beheersverordening op de begraafplaatsen en de verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011 is een
notitie met uitgangspunten opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten van de oriënterende
besprekingen in de Commissie Wonen en Ruimte van de rapportages “Ruimen, inbreiden en/of uitbreiden” en
“Financiën begraafplaatsen, de huidige situatie op orde” alsmede twee bijeenkomsten op 8 maart met
respectievelijk vertegenwoordigers van uitvaartverenigingen/uitvaartverzorgers en steenhouwers. Ook de
wijzigingen uit de nieuwe Wet op de Lijkbezorging die op 1 januari 2010 in werking is getreden, zijn
meegenomen. Nieuwe uitgangspunten zijn onder meer:
• een capaciteit van 8000 graven in 2025 met handhaving van het huidige aanbod c.q. de huidige
spreiding van begraafplaatsen over de gemeente
• de eerste termijn voor uitgifte van een particulier grafrecht wordt 20 jaar, met optie tot verlenging van
telkens 10 jaar (onbeperkt, verlenging is mogelijk tot een begraafplaats sluit).
• twee-diep begraven wordt standaard op begraafplaatsen waar dat mogelijk is
• het brutografoppervlak wordt standaard 6-8m2
• de voorschriften voor gedenktekens worden verruimd, maar de vergunning wordt gehandhaafd
• schudden van graven wordt mogelijk mits de rechthebbende daarom verzoekt en de beheerder ermee
instemt
• een onderhoudscontract voor de gedenktekens is mogelijk, maar niet verplicht
• per 1 januari 2011 is 70% kostendekkingsgraad uitgangspunt en tot 2021 wordt toegegroeid naar 100%
kostendekkendheid van de tarieven
• er komt een nieuwe transparante tariefstructuur.
Na vaststelling door de raad van de uitgangspunten wordt voor de raadsvergadering van 30 september de
nieuwe beheersverordening op de begraafplaatsen voorbereid.

Bijlagen:
Notitie “Uitgangspunten beheer begraafplaatsen in de gemeente Emmen” met vier bijlagen.
Stukken ter inzage:
Rapport "Ruimen, inbreiden, uitbreiden", dienst Gebied 2008
Rapport "Financiën begraafplaatsen, huidige situatie op orde", dienst Gebied 2009
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Aanleiding voor het voorstel

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet op de Lijkbezorging in werking getreden. Hierdoor is
wijziging van de gemeentelijke beheersverordening op de begraafplaatsen noodzakelijk.
De raad heeft verzocht om beleid inzake de gemeentelijke begraafplaatsen. Hiertoe zijn twee
voorbereidende rapportages opgesteld en besproken met de raadscommissie Wonen en
Ruimte, te weten: de rapportage “Ruimen, inbreiden en/of uitbreiden” en de rapportage:
“Financiën begraafplaatsen, de huidige situatie op orde”. Ter voorbereiding van de nieuwe
beheersverordening op de begraafplaatsen en de verordening op de lijkbezorgingsrechten is
een notitie met uitgangspunten opgesteld. Na vaststelling van de uitgangspunten volgen de
twee ontwerp-verordeningen in de raadsvergadering van 30 september.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Beoogd effect is het vaststellen van de uitgangspunten voor de nieuwe beheersverordening op
de begraafplaatsen en de verordening op de lijkbezorgingsrechten.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Commissie Wonen en Ruimte 08 september 2008 (Ruimen, inbreiden en/of uitbreiden) en
Commissie Wonen en Ruimte 12 oktober 2009 (Financiën begraafplaatsen).
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Op 8 maart 2010 zijn bijeenkomsten gehouden met de in de gemeente Emmen werkzame
uitvaartverenigingen/uitvaartverzorgers en steenhouwers. De verslagen zijn bijgevoegd.
De notitie is tevens toegestuurd aan deze organisaties/bedrijven en aan de Erkende
Overlegpartners in de gemeente Emmen.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

N.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 18 mei 2010.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010, nummer: 10/512;

besluit:
vast te stellen van de Notitie “Uitgangspunten voor het beheer van de begraafplaatsen in de
gemeente Emmen”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2010.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

