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Stichting Dorpsraad Nieuwdorp
p/a de heer H.W.J. van Dam
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Uw kenmerk:
Uw brief van :
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Ons kenmerk:
Heinkenszand,

3 1 MAART 2011

Onderwerp:
Tarieven grafrecht

Geachte heer Van Dam,

In reactie op uw brief van bovengenoemde datum over de begraaftarieven berichten wij u het
volgende.
Wij spannen ons in om op een respectvolle manier om te gaan met de nabestaanden vao _
overledenen en andere betrokkenen . In velerlei opzicht leveren wij daarbij maatwerk. Een
zakelijke toonzetting is soms nodig om de informatie zorgvuldig over te dragen. De discussie
over het begraafbeleid via de media draagt helaas bij aan een negatieve beeldvorming bij de
burgers.
Vanaf begin 2006 is het begraafbeleid geëvalueerd . Niet alle dorpsraden hebben aan het
overleg deelgenomen. Vanzelfsprekend waren wel alle dorpsraden hiervoor uitgenodigd. De
betrokken dorpsraden hebben zich ondermeer sterk gemaakt voor een lagere kostendekking
(75%) en gedifferentieerde uitgiftetermijnen van de graven . Met deze uitgangspunten heeft
de gemeenteraad op 6 december 2007 het beleid vastgesteld. De uitvoering van het
begraafbeleid is nadien zorgvuldig ter hand genomen en gecommuniceerd.
Wij realiseren ons dat niet alle dorpsraden ondanks het voorgaande overleg met het nieuwe
begraafbeleid instemmen. Het spijt ons dat onbedoeld een andere indruk is gewekt. Wij
hebben ons hiervoor eerder bij u verontschuldigd . Wij hechten aan een volledige en correcte
weergave van de feiten. Er bestaat geen aanleiding om informatie achter te houden .
De begraaftarieven stijgen jaarlijks totdat in 2017 een kostendekking van 75% is bereikt. De
noodzakelijke wijzigingen in de regels en verordeningen zijn vanaf 1 januari 2009 in werking
getreden. Bij het verwijderen van grafstenen wordt zorgvuldig te werk gegaan. Dit
voornemen is vanaf 2006 via onder meer de Borsele Bode kenbaar gemaakt. Nabestaanden
worden zoveel mogelijk persoonlijk benaderd. Recent zijn publicaties aangebracht op de
publicatieborden op de begraafplaatsen en op de graven.
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Naar aanleiding van het gemeenteraadsspreekuur van 23 december 2010 hebben tenminste
drie raadsfracties op uw standpunten gereageerd. Er is geen sprake van 'valse dilemma's'
maar van uitgangspunten op basis van onder meer wetgeving . Het gemeentelijk
begraafbeleid vormt een doordacht en samenhangend geheel. De afstemming gaat verloren
als hieruit losse elementen worden genomen.
Het besluit tot vaststelling van het begraafbeleid is genomen door de gemeenteraad. De
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele en de Verordening
lijkbezorgingsrechten zijn eveneens vastgesteld door de gemeenteraad. De Nadere regels
voor graven , asbezorging en grafbedekkingen Borsele en de Lijst van historische graven
Borsele zijn vastgesteld door ons college.
In een e-mail d.d. 16 februari 2011 aan mevrouw G.A.C . Aarnoutse zijn de kosten van de
begraafplaatsen in 2009 aangegeven:
- begroting
- begroting na wijziging
- jaarrekening

€ 414.443
€ 420.943
€ 414.561

In de bijlage treft u een specificatie aan op basis van de begroting 2009. Het is niet mogelijk
om de bedragen uit te spitsen naar de dorpen.
De begraaftarieven vindt u terug op onze website www.borsele.nl/begraven
verordeningen , regels en publicaties zijn hier opgenomen.

Ook de

De stukken die tot het raadsbesluit hebben geleid , zijn eerder al aan de dorpsraden
verstrekt. De belangrijkste documenten treft u bijgaand aan.
Wij zijn (gefaseerd) bezig met het actualiseren van de begraafadministratie. Nadere
gegevens over aantallen en contactpersonen zijn niet eerder dan begin 2012 beschikbaar.
De uitgaven voor verbetering van de toegankelijkheid van de begraafplaatsen komen ten
laste van de begraaftarieven.
Wij vertrouwen erop uw hiermede voldoende te hebben ingelicht. Wij verzoeken u de overige
dorpsraden over de inhoud van deze brief te informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris,
de burgemeester,
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begroting 2009 ·
begraven
werk door derden
aankoop materialen
woonomgeving
buitendienst
werklieden
lichte vrachtauto's

€
€
€
€
€
€
€

310,00
6.510,00
37.907,00
3.296,00
30.175,00
3.052,00
81.250,00

onderhoud begraafplaatsen
electra
€
870,00
€
1.210,00
belastingen, leges
€
560,00
,waterschapslasten
werk door derden
€ 46.610,00
€
3.080,00
aankoop materialen
waterverbruik
€
100,00
verzekeringen
€
530,00
onderdelen materieel
€
1.110,00
voorziening gebouwen €
2.800,00
voorziening wegen
€
2.290,00
kapitaallasten
€ 100.451,00
woonomgeving
€ 37.577,00
buitendienst
€ 15.163,00
werklieden
€ 106.872,00
lichte vrachtauto's
€
4.796,00
tractor
€
75,00
maäliTlach in es
--- €
5~209;O0 - € 329.303,00

uitbreiding begraafcapaciteit Heinkenszand
woonomgeving

€
€
Ll

3.890,00
3.890,00
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