
  

Toekomst begraven gemeente Neerijnen



  

Feiten en cijfers

● 13 begraafplaatsen in beheer
– 8 open;

– 5 administratief gesloten

● Bernardstraat Haaften en Kaalakkerstraat 
Waardenburg één en tweediep begraven;

● Haarstraat Tuil enige begraafplaats waar 
algemene graven worden uitgegeven.



  

Huidig beleid

● Kostendekkende exploitatie;
● Jaarlijks tekort van circa €100.000,00 op de 

begroting;
● Taakstelling vanaf 2016 jaarlijks €55.000,00 ten 

opzichte van de begroting;

● Komende jaren een bezuiniging op de begroting van 
ruim €150.000,00. In 2015 begroting €294.000,00, 
dus besparing/bezuiniging meer dan 50%!



  

Inkomsten 2014

Uitgaven 2014

Inkomsten uit tarieven begraven € 113.000,00

Voorziening Groenonderhoud 
begraafplaatsen

€ 79.000,00

Totaal € 192.000,00

Beheer en onderhoud begraafplaatsen 
(Avri)

€ 130.000,00

Kapitaallasten € 80.000,00

Uren beleid en advies € 16.000,00

Voorziening Groenonderhoud 
begraafplaatsen

€ 56.000,00

Onderhoud gebouwen (baarhuisjes) € 12.000,00

Totaal € 294.000,00



  

Globale verdeling beheerkosten per begraafplaats

Begraafplaats Est € 8.890,00

Begraafplaats Waardenburg € 15.605,00

Begraafplaats Varik € 8.630,00

Begraafplaats Ophemert € 20.661,00

Begraafplaats Tuil (nieuw) € 6.119,00

Begraafplaats Tuil (oud) € 3.200,00

Begraafplaats Hellouw € 8.063,00

Begraafplaats Haaften (nieuw) € 21.279,00

Begraafplaats Haaften (oud) € 7.415,00

Begraafplaats Opijnen (nieuw) € 23.416,00

Begraafplaats Opijnen (oud) € 6.721,00

Totaal € 130.000,00
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Ontwikkeling exploitatie begraafplaatsen

● Tarieven
– begraven; dit tarief is voor de dekking van de 

kosten van het begraven van een stoffelijk 
overschot;

– grafrecht; dit tarief is voor dekking van de 
kapitaallasten voor een periode (van 20 jaar);

– onderhoud; dit tarief is voor de dekking van de 
kosten van het algemeen onderhoud van een 
begraafplaats voor een periode (van 20 jaar). Dit is 
dezelfde termijn als het grafrecht.



  

Tarieven regio

Algemeen graf Particulier graf 
(1 persoon)

Particulier graf 
(2 personen)

Urnenmuur

Neerijnen € 1.482,00 € 3.602,00 € 6.164,00 € 1.127,00

Buren € 1.995,00 € - € 4.129,00 € 3.506,00

Geldermalsen € 1.499,00 € 3.044,00 € 3.479,00 € 1.798,00

Tiel € 1.675,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 1.225,00
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Onderzoek begraafplaats 
administratie

● In 2012 onderzoek Genius Loci;
● Vervolgacties niet alle uitgevoerd;
● Bovengronds ruimen in gang zetten;
● Recht doen aan gemaakte afspraken in het 

verleden.



  

Rondetafelgesprek januari 2015

● Kerkgenootschappen, begrafenisondernemers, 
andere belanghebbende en burgers met de 
politiek in gesprek over de toekomst van de 
begraafplaatsen in Neerijnen.

● Ideeën en inspiratie opdoen



  

Hoe verder?

Essentiele keuze:

A) De gemeente laat de uitgangspunten voor wat 
betreft 100% kostendekkendheid en te behalen 
bezuinigingen vanaf 2016 los;

– Begraafplaatsspecifieke beheerplannen;

– Kwaliteitsniveau blijft gewaarborgd;

– Tweetal pilots>>welke efficiency te behalen tegen welke 
prijs.



  

● B) De gemeente houdt vast aan het huidige 
beleid, waarbij alle genoemde 
beleidsuitgangspunten overeind blijven en 
waarbij op termijn de besparingen en 100% 
kostendekkendheid mogelijk behaald wordt.

– Slechts één manier >> begraafcapaciteit in 
overeenstemming brengen met begraafbehoefte.



  

Visie Kybys
Begraafplaats op maat

Huidige situatie begraafplaats x

B

u

r

p

Toekomstige uitbreiding



  

Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 1 Theoretische overcapaciteit in beeld > aansluitend op vaststelling beleid
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 2 Verfijning theoretische overcapaciteit adhv berekening >Tot één jaar na vaststelling 
beleid voor 13 begraafplaatsen
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 3 Status overcapaciteit herzien > 'go-no-go' per begraafplaats
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 4 Opstellen middellange termijn visie per begraafplaats > concentratiegebieden vs 
extensiveringsgebieden
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 5 Belangstellingstoets > Eén tot twee jaar na vaststelling beleid
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 6 planvorming beheermaatregelen van de begraafplaats > Twee tot drie jaar na 
vaststelling beleid
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 7 Uitvoeren middellange termijnvisie > Tot drie jaar na vaststelling beleid
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Visie Kybys

Toekomstige situatie begraafplaats x

Stap 8 Uitvoeren beheermaatregelen > Tot drie jaar na vaststelling beleid
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● Nadere uitwerking van de visie zorgt voor flink meer 
kostendekkendheid op termijn;

● Neerijnen heeft relevante 
overcapaciteit>>haalbaarheid visie reeël;

● Kosten beheer gebieden buiten 
concentratiegebieden nog steeds voor gemeente;

● Ingreep fors, zowel qua uitvoering, als ook op 
maatschappelijk vlak.
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