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Samenvatting 
In het collegeakkoord ‘samen naar een nieuw evenwicht’ is afgesproken om de mogelijkheden te 

onderzoeken  voor kostenbesparingen en efficiënter beheer van de begraafplaatsen. Doel daarbij 

was het beheersbaar houden van de kosten voor begraven en zo mogelijk lagere tarieven. Daarnaast 

is in het collegeakkoord afgesproken dat langere uitgiftetermijnen van graven en flexibel betalen 

mogelijk moet worden. In afwachting van het onderzoek zijn de investeringen op de begraafplaatsen 

stopgezet. In september 2010 heeft het college het plan van aanpak voor het onderzoek vastgesteld. 

Nu is het onderzoek gereed. 

 

Besparingsopties 

Uit het onderzoek blijkt dat er diverse mogelijkheden zijn om besparingen te realiseren. Door 

administratieve en organisatorische aanpassingen is een besparing voor de post lijkbezorging te 

realiseren van zo’n 200.000 euro. Met een efficiencykorting wordt een besparing gerealiseerd van 

zo’n 16.000 euro. Daarnaast wordt voorgesteld het onderhoudsbudget met zo’n 120.000 euro te 

verlagen. Dit kan omdat het huidige onderhoudsniveau van de begraafplaatsen hoger is dan de 

afgesproken norm ‘BOR basis’. Het onderhoudsniveau zal daardoor ten opzichte van de huidige 

situatie wel afnemen.  

Alescon voert een deel van het onderhoud op de begraafplaatsen uit. Per saldo is dit vanwege de 

sociale component duurder dan wanneer we de werkzaamheden uit zouden besteden op de vrije 

markt. Vanwege de sociale verantwoordelijkheid voor de mensen die werkzaam zijn bij Alescon, 

wordt voorgesteld deze werkzaamheden niet uit te besteden aan de vrije markt, maar om de 

meerkosten van het inhuren van Alescon niet ten laste van de post lijkbezorging te brengen. 

Hiermee kan een besparing van 68.000 euro worden gerealiseerd.  

Kosten voor de totale gemeentelijke overhead drukken ook op de kosten voor de begraafplaatsen. 

Het is de vraag of dit zo moet blijven. Voorgesteld wordt om de discussie over de toerekening van 

overhead in een bredere gemeentelijke context plaats te laten vinden. Ook aan de stapeling van 

kosten moet een einde komen. De besparing die dit voor de post lijkbezorging zou kunnen opleveren 

is zo’n 169.000 euro. 

 

Investeringen 

Bij de investeringen is gekeken naar welke investeringen de komende 10 jaar noodzakelijk zijn in 

relatie tot de benodigde capaciteit (begraven en asbijzettingen). Gebleken is dat het totale 

investeringsbedrag met ruim 2 miljoen euro kan verminderen wanneer er gekozen wordt voor een 

minimale realisatie van het Trancedron (ruimte voor asbijzetting en droogbegraven op begraafplaats 

Zevenberg). De voorlopig niet te bouwen delen worden dan vervangen door opgaand groen. Voor 

begraafplaats Hollandscheveld wordt voorgesteld om extra grafruimte te creëren op vrije ruimte 

binnen de contouren van de huidige begraafplaats. Het ruimen van graven is daardoor niet nodig en 

het is financieel voordeliger. Andere grote investeringen die terugkomen op de nieuwe 

investeringsplanning zijn aanleg begraafplaats Noordscheschut (op basis van uitgangspunten elk 

dorp een begraafplaats) en de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwlande.   

 

Uitgiftetermijnen en flexibel betalen 

Nu kunnen particuliere graven gekocht worden met een maximale uitgiftetermijn van 20 jaar, 

waarna het grafrecht telkens met 10 jaar kan worden verlengd. Voorgesteld wordt om in het vervolg 

uit te gaan van een minimale uitgiftetermijn van 10 jaar. Nabestaanden kunnen dan zelf bepalen 

voor hoe lang ze een graf willen kopen. Dat kan voor 10 jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor  20, 25 

of 40 jaar. Na afloop van de termijn kunnen nabestaanden het grafrecht steeds met een minimale 

termijn van 1 jaar verlengen. Hierbij wordt het tarief van 1 verlengingsjaar gelijk aan 1/10 van het 

tarief voor het grafrecht. Ook hierbij wordt geen maximum termijn gesteld. 
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Effect op de tarieven en de bijdrage uit de algemene middelen 

Uitgangspunt is dat de variabele kosten (kosten voor o.a. het delven van het graf) voor 100% uit de 

tarieven moeten worden betaald. Voor vaste kosten (onderhoud, kapitaalslasten etc.) geldt de 

kostendekkende verhouding 30/70, waarbij 30% van de kosten uit de algemene middelen worden 

betaald en 70% uit de tarieven. Om deze verhouding te bereiken was het de bedoeling de tarieven 

de komende jaren te verdubbelen. Wanneer de voorgestelde besparingsopties worden doorgevoerd 

en het investeringsbedrag conform voorstel wordt beperkt, dan is de kostendekkende verhouding 

gerealiseerd.   

 

Ten opzichte van de verwachting uit de begroting kunnen de tarieven  dan dalen met 51.000 euro in 

2011, oplopend tot 289.000 in 2015. De bijdrage uit de algemene middelen daalt met 309.000 euro 

in 2011 aflopend tot 183.000 euro in 2015. De effecten kunnen op z’n vroegst in de begroting voor 

2012 worden verwerkt. 
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Verklarende woordenlijst 
 

Algemeen graf:  

een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen 

begraven van lijken 

 

Begraven:  

de teraardebestelling van een lijk 

 

Gebruik:  

het gebruik van een algemeen graf 

 

Gebruiker: 

de natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen 

graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn 

getreden 

 

Grafrecht: 

het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier dubbel graf, 

kindergraf, particuliere grafkelder of recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een 

urnenkelder of urnennis 

 

Kindergraf:  

een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot: 

- het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van 

kinderen tot 12 jaar;  

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urn van levenloos geboren kinderen, 

alsmede van kinderen tot 12 jaar. 

 

Overhead: 

de overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. 

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in 

het primaire proces. Dit betreft de volgende functies: 1. directie, management en secretariële 

ondersteuning 2. personeel en organisatie 3. informatisering en automatisering 4. financiën en 

control 5. communicatie 6. juridische zaken 7. facilitaire zaken 

 

Particulier graf:  

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot : 

- het doen begraven en begraven houden van lijken; 

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn. 

 

Particulier dubbelgraf:  

twee naast elkaar of onder elkaar gelegen particuliere graven die gelijktijdig worden uitgegeven 

 

Rechthebbende: 

de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen 

begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, particulier dubbel graf, een kindergraf, 

particuliere grafkelder, een urnenkelder of een urnennis 
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Urnenkelder: 

een particuliere kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn 

 

Urn: 

een voorwerp ter berging van een asbus 

Urnennis:  

een particuliere nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn 

 

Urnenmuur: 

een muur op de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in 

een urnennis 

 

Verstrooïngsveld:  

een permanent daartoe bestemde plaats op een begraafplaats waarop as wordt verstrooid 

 

Variabele kosten: 

! de kosten (ca. € 0,2 mln.) voor het begraven en bewaren asbussen 

! werkzaamheden mbt uitgifte van graf (beheerder en administratie) 

! het delven en dichten van het graf 

! opstellen grafakte 

! verlening vergunning gedenkteken 

! etc. 

 

Vaste kosten: 

! De kosten voor de instandhouding van de begraafplaatsen 

! verbruikslasten (belastingen, gas, water, electriciteit, etc) 

! investeringen (kapitaallasten) 

! onderhoudskosten 

! beheerkosten (beleid en handhaving) 

! innen grafrecht 
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1. Inleiding 
In deze inleiding staat wat de aanleiding was voor dit onderzoek en hoe het onderzoek is 

opgebouwd. 

1.1. Aanleiding 
Het begraafplaatsenbeleid staat de afgelopen jaren volop in de aandacht van de Hoogeveense 

politiek en samenleving. Zo startte in 2007, op verzoek van de gemeenteraad, het college een 

discussie  over de wijze van beheer en de kosten van begraafplaatsen.  Een plan van aanpak werd 

opgesteld, onderzoeken uitgevoerd en bijeenkomsten met de bevolking georganiseerd.  Dit 

resulteerde  eind 2007 in een aantal scenario’s. In april 2008 stemde de gemeenteraad  in met de 

uitgangspunten voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Vervolgens stelde de raad in december 

2009 de nieuwe verordening begraafplaatsen, de uitwerking begraafplaatsenbeleid en de nieuwe, 

hogere, tarieven vast. Tot slot stelde het college in maart 2010 het Besluit begraafplaatsen 2010 

vast. 

 

Een lang en uitvoerig traject, dat werd gekenmerkt  door politieke verdeeldheid. Ook onder de 

bevolking leidde de grote stijging van de tarieven, het ervaren gebrek aan informatie  en de 

weerstand tegen ruimen, tot onrust. 

 

Naar aanleiding hiervan is in het collegeakkoord 2010-2014 een passage opgenomen m.b.t. het 

begraafplaatsenbeleid en de tarieven. Deze passage luidt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september 2010 gaf het  college opdracht voor het nu voor liggende onderzoek naar 

kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen. Het gaat in hoofdzaak om een 

efficiency-onderzoek  naar mogelijke  kostenbesparingen, maar ook naar besparingen in het beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen.  

 

Het beoogde resultaat van dit project is: 

- meerjarenbeheersing van de uitgaven; 

- efficiënter beheer van de begraafplaatsen; 

- minder stijgende tarieven dan nu geprognosticeerd voor de burger. 

 

In het plan van aanpak is verder aangegeven dat het belangrijk is dat er voldoende draagvlak is bij 

inwoners en dat de uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van het 

begraafplaatsenbeleid van de gemeente Hoogeveen. 

 

 

“We starten op korte termijn een onderzoek naar de mogelijkheden van 

kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen. Dit moet bijdragen aan 

het beheersbaar houden van de kosten van begraven en zo mogelijk resulteren in lagere 

tarieven. De kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen op basis van de 

afgesproken verhouding 30-70 willen we handhaven. We spelen verder in op de wens van 

de inwoners voor langere uitgiftetermijnen en flexibeler betalingsmogelijkheden voor 

‘eigen’graven. 

Investeringen op begraafplaatsen schorten we op in afwachting van de uitkomsten van 

het onderzoek”. 
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1.2. Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd in 9 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de inhoud en uitgangspunten 

van het onderzoek. 

Hoofdstuk 3 geeft een schets van de huidige begraafplaatsen.  De huidige kosten en baten begraven  

beschrijven we  in hoofdstuk 4, evenals de diverse besparingsmogelijkheden op de exploitatie. 

Hoofdstuk 5 behandeld de overige besparingsmogelijkheden. In hoofdstuk 6 beschrijven we de 

resultaten van de benchmark. De benodigde capaciteit en daaraan gekoppelde investeringen staan 

beschreven in hoofdstuk 7 . Hoofdstuk 8 gaat in op de mogelijkheden van langere uitgiftetermijnen 

en flexibeler betalingsmogelijkheden. In hoofdstuk 9 ten slotte presenteren we de eindconclusie en 

het voorstel. Hierin zijn tevens de gevolgen voor de tarieven en de bijdrage uit de algemene 

middelen inzichtelijk gemaakt. 

 

Diverse analyses, gespreksverslagen en het rapport van bureau Eiffel zijn als bijlagen bijgevoegd. Het 

onderzoek van Eiffel naar de effecten van de komst van een crematorium annex uitvaartcentrum zijn 

wegens het vertrouwelijke karakter niet opgenomen in deze rapportage. 

Omdat we de bedragen niet één op één hebben overgenomen is  het  mogelijk dat de bedragen in 

het onderzoek van Eiffel afwijken van de bedragen die  staan vermeld in het rapport. 
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2. Reikwijdte onderzoek 

2.1. Inhoud onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit drie fasen: 

! Verkenning 

! Opstellen scenario’s 

! Implementatie 

De eerste periode is vooral ingezet op het verzamelen van feitenmateriaal . Daarbij ging het onder 

andere om de opbouw van de huidige begroting, de kostenverdeling, de verdeling graven per 

begraafplaats,  huidige én benodigde begraafcapaciteit en benchmarking. 

In de tweede fase  heeft het bureau Eiffel een businesscase opgesteld.  Daarbij zijn gesprekken 

gevoerd met  marktpartijen, uitvaartverenigingen en plaatselijke belangen om vooral de 

mogelijkheden van beheer en onderhoud te inventariseren. De businesscase treft u als bijlage aan. 

Deze gegevens vormen uiteindelijk de basis voor het onderzoek. 

2.2. Uitgangspunten 
Het vastgestelde begraafplaatsenbeleid geldt als basis voor het onderzoek. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van het onderzoek kunnen op onderdelen voorstellen tot aanpassing of gewijzigde 

uitvoering worden gedaan. 

 

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

1) Betrokkenheid van maatschappelijke en commerciële partijen 

De maatschappelijke en commerciële partijen zijn actief benaderd om ook hun mening en ervaring 

mee te kunnen nemen in het onderzoek. 

2) Veel zelf doen, maar waar nodig extern toetsen 

In principe wordt het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd, maar waar nodig zal gebruik worden 

gemaakt van de kennis van externen. 

3) Handhaving kostendekkende exploitatie op basis van de verhouding 30/70. 

 

Verder is vanwege bepaalde onderzekerheden in dit onderzoek gekozen voor het hanteren van een 

tijdshorizon tot 2021 (10 jaar). Onzekerheden zijn onder andere: 

- toekomstige verhouding begraven/cremeren; 

- wensen mbt verlenging grafrechten particuliere graven; 

- financiële effecten komst crematorium; 

- effecten beleidswijzigingen. 

 

Voor de weergave van feitelijke kosten en opbrengsten is het jaar 2011 als ijkpunt genomen. Voor 

de vergelijkbaarheid van de besparingsvarianten is steeds gekeken naar de situatie op 1 januari 2011 

op basis van de begroting 2011-2014. Echter, de resultaten zullen niet in 2011 effectief zijn. 

Verder is uitgegaan van 337 begrafenissen en 42 asbijzettingen per jaar. Hierbij is geen rekening 

gehouden met een mogelijke verhoging van het aantal asbijzettingen. 
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3. Huidige situatie begraafplaatsen 
 

De gemeente Hoogeveen heeft negen begraafplaatsen in het beheer op de volgende locaties: 

Hoogeveen, oude begraafplaats aan de Zuiderweg 

Hoogeveen, nieuwe begraafplaats aan de Zuiderweg 

Hollandscheveld, Kerkhoflaan 

Elim, Carstensdijk 

Nieuwlande, Boerdijk 

Pesse, Hoogeveenseweg 

Stuifzand, Hoofdweg 

Tiendeveen, Kerkweg 

Nieuweroord, Middenraai 

 

De tiende begraafplaats in Fluitenberg aan de Fluitenbergseweg is in aanleg. In de loop van 2011 is 

hier voor het eerst begraven. De begraafplaats aan de Zuiderweg is dan namelijk vol.  

3.1. Beheer begraafplaatsen 
De gemeente voert het beheer en onderhoud uit aan de begraafplaatsen en omvat: 

- het onderhouden van de begraafplaatsen; 

- het aansturen van de medewerkers van Alescon; 

- het onderhouden van graven met een onderhoudsverplichting;

- het delven en dichten van graven;

- het begeleiden van de begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen;

- contacten en service-taken naar nabestaanden en overige bezoekers van de begraafplaatsen;

- het onderhouden van contacten met derden zoals natuursteenbedrijven en 

uitvaartondernemers. 

 

Het onderhouden van de begraafplaatsen gebeurt deels door eigen medewerkers (7 fte) en deels 

door medewerkers van Alescon. Jaarlijks wordt hiervoor ruim 9.000 uur van Alescon op regiebasis 

ingehuurd. De aansturing van deze medewerkers gebeurt door eigen medewerkers die werkzaam 

zijn op de begraafplaatsen. Bijlage I geeft inzicht in de opbouw van de uren mbt het beheer en 

onderhoud van de begraafplaatsen. 

3.2. Achtergronden 
Tot aan 1998 behoorden de begraafplaatsen in Hoogeveen, Hollandscheveld en Elim bij de 

voormalige gemeente  Hoogeveen. Na de herindeling in 1998 zijn de volgende begraafplaatsen aan 

de gemeente Hoogeveen toegevoegd. 

Nieuwlande, Boerdijk 

Pesse, Hoogeveenseweg 

Stuifzand, Hoofdweg 

Tiendeveen, Kerkweg 

Nieuweroord, Middenraai 

 

De gemeenteraad van de heringedeelde gemeente Hoogeveen heeft eind 1998 een verordening 

begraafplaatsen vastgesteld die met ingang van 1999 in werking is getreden. Met ingang van deze 

verordening zijn de uitgiftetermijnen van de graven gelijk getrokken. Particuliere graven zijn vanaf 

dat moment uitgegeven met een uitgiftetermijn van 20 jaar en algemene graven worden uitgegeven 
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voor een periode van 10 jaar. In de tabel in bijlage II is een overzicht van het uitgiftepatroon 

weergegeven.  
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In onderstaande tabel zijn de feiten ten aanzien van de uitgegeven graven weergegeven. In bijlage III 

is per begraafplaats een verdeling van de uitgegeven graven in beeld gebracht. 

 

 Totaal aantal 

graven 

Uitgegeven 

graven 

Beschikbare 

graven 

Hoogeveen 12.085 11.656 429 

Zevenberg
1

881  0 881 

Hollandscheveld 3.078 2.793 285 

Elim 2.085 1.600 485 

Nieuwlande 688 531 157 

Pesse 1.852 1.631 221 

Stuifzand 1.154 320 834 

Tiendeveen 869 680 189 

Nieuweroord 1.344 1.109 235 

Totaal 24.036 20.320 3.716 

NOOT: Momenteel is er geen inzicht in het aantal bijzettingen. Dit vraagt nader onderzoek. 
 

Latente ruimte 

Vrijwel alle begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen hebben te maken met zogenaamde “latente 

ruimte”. Rechthebbenden bezitten dan particuliere graven die wel in gebruik zijn, maar niet of nog 

niet volledig benut zijn. De hoeveelheid aan latente ruimte is ingewikkeld vast te stellen. Dit vergt 

nader onderzoek.  

3.3. Verhouding begrafenissen/crematies en asbestemmingen 
In 2010 zijn er in totaal 322 begrafenissen geweest. Hiervan vonden er 223 op de begraafplaats 

Hoogeveen plaats en 99 begrafenissen in de dorpen. In 2010 zijn er 166 crematies geweest, waarvan 

ca. 50 asbestemmingen op de begraafplaatsen hebben plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de huidige 

verhouding begrafenissen/crematies op ongeveer 67/33 ligt. De verhouding 

begrafenissen/asbestemmingen komt uit op 87/13. Een uitsplitsing van begrafenissen en 

asbestemmingen per begraafplaats ziet er als volgt uit: 

 

Begraafplaats 2008 2009 2010 
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Hoogeveen 201 39 210 31 223 36 

Hollandscheveld 53 5 37 4 34 1 

Elim 17 2 18 2 18 1 

Nieuwlande 8 0 9 0 6 1 

Pesse 14 4 14 2 15 4 

Stuifzand 3 1 4 1 5 0 

Tiendeveen 10 0 11 2 10 2 

Nieuweroord 11 0 16 3 11 4 

Totaal 317 51 319 45 322 49 

                                                           
1
 De helft van het aantal paden is momenteel aangelegd op de begraafplaats Zevenberg. Dit maakt dat er op 

dit moment 881 beschikbare graven zijn. 
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4. Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen 
 

Het onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen is opgedeeld in een 

aantal onderdelen. 

In eerste instantie is op basis van de begroting 2011-2014 de huidige situatie ten aanzien van de 

opbrengsten en de kosten in beeld gebracht. Vervolgens zijn de diverse mogelijkheden om kosten te 

besparen uitgewerkt. Tot slot is gekeken naar de beschikbare capaciteit van alle begraafplaatsen in 

relatie tot de investeringen. 

4.1. Huidige situatie 
De begroting 2011-2014 is voor de uitvoering van het onderzoek de basis en tegelijkertijd het 

vertrekpunt. In de post Lijkbezorging zijn de volgende ramingen voor het jaar 2011 opgenomen: 

 

Kosten  

Variabel € 210.107 

Vast € 1.177.879 

Totaal € 1.387.986 

  

Inkomsten  

Inkomsten tarieven € 834.312 

Bijdrage uit algemene middelen € 553.674 

Totaal € 1.387.986 
Een nadere onderverdeling van de kosten en inkomsten is opgenomen in bijlage IV.  

Kostendekkende exploitatie 

Conform het raadsbesluit in december 2009 wordt toegewerkt naar een kostendekkende exploitatie 

van de begraafplaatsen met een verhouding 30/70 in 2016.  Zie hiervoor onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale kosten begraven 

Variabele kosten Vaste kosten 

30% 70% 

Parkfunctie/alg. 

middelen 

 

Vaste kosten 

Voorgestelde dekking: 

100% 

Voorgestelde dekking: 

100% 
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4.2. Besparingsmogelijkheden 
 

Het bureau Eiffel heeft voor de gemeente een business case uitgevoerd om de mogelijke 

kostenbesparingen in beeld te brengen.  

 

Voor het opstellen van de business case heeft Eiffel een analyse uitgevoerd van de in de 

gemeentelijke administratie bekende gegevens. Hierbij is ook gekeken naar de kostentoerekening. 

Alle begraafplaatsen zijn bezocht en daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met diverse 

maatschappelijke en commerciële partijen. Bovendien zijn er met diverse interne medewerkers 

gesprekken gevoerd.  

 

De conclusies die Eiffel op basis van de verzamelde gegevens heeft getrokken zijn in de business 

case, bijlage XVl beschreven (met uitzondering van de informatie m.b.t.  het crematorium vanwege 

de vertrouwelijkheid). Deze zijn niet allemaal één-op-één overgenomen, maar hebben wel mede  als 

basis gediend voor dit onderzoek. 

 

Om de vergelijkbaarheid van de besparingsmogelijkheden inzichtelijk te maken is steeds gekeken 

naar de situatie op 1 januari 2011. Er is hierbij geen rekening gehouden met een stijging van de 

tarieven/opbrengsten op termijn en een stijging van de kosten/investeringen in de toekomst. 

 

Uit de business case is gebleken dat er ten opzichte van de huidige situatie al een meer 

kostendekkende situatie kan worden gecreëerd zodra er een aantal administratieve wijzigingen en 

organisatorische aanpassingen worden gedaan. De wijzigingen die dan doorgevoerd moeten worden 

betreffen: 

- Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

- Terugdringen kosten beleidsontwikkeling € 116.105 

- Optimalisatie automatiseringspakketten & besparing personeelskosten € 4.549 

- Correctieboeking kapitaallasten Zevenberg € 22.000 

- Optimale gebruikmaking van de BTW compensatie € 53.329 

Deze wijzigingen betreffen geen beleidsmatige veranderingen. Feitelijk is het enkel een correctie van 

de huidige situatie.  

 

Effect kostenverdeling “Basis” 

Een uitgebreide beschrijving van bovengenoemde wijzigingen en de kostenverdeling op basis van 

deze correcties zijn opgenomen in bijlage V. In deze kostenverdeling zijn de genoemde wijzigingen 

verwerkt. Deze gecorrigeerde stand is de basis. Dit levert het volgende resultaat in de 

kostenverdeling op: 

 

Kosten Begroting 2011  Basis  Effect 

Variabel € 210.107  € 205.558  € 4.549 

Vast € 1.177.879  € 986.445  € 191.434 

Totaal € 1.387.986  € 1.192.003   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 834.312  € 858.755  € 24.443 

Bijdrage uit algemene middelen € 553.674  € 333.248   € 220.426 

Totaal € 1.387.986  € 1.192.003   
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4.3. Opties 
Naast de wijzigingen die doorgevoerd zijn, zijn er nog meer besparingsmogelijkheden. Deze 

besparingen worden per mogelijkheid in “opties” weergegeven. In eerste instantie worden de opties 

afzonderlijk van elkaar in beeld gebracht, maar uiteindelijk worden deze ook onderling met elkaar 

gecombineerd. De financiële effecten van de verschillende opties zijn in de bijlagen inzichtelijk 

gemaakt. Voor het inzichtelijk maken van de financiële effecten is de “basis” als uitgangspunt 

gehanteerd. 

4.3.1. Optie 1: Verlaging onderhoudsbudget 

Uit de schouwgegevens van 2008, 2009 en 2010 blijkt dat circa 61% van de begraafplaatsen het 

onderhoudsniveau goed heeft, terwijl onderhoudsniveau basis uitgangspunt is. 

 

Om deze reden wordt een reductie van 20% op het onderhoudsbudget mogelijk gemaakt. Dit is een 

aanname. Er moet dus nog blijken of hiermee het onderhoudsniveau basis wordt behaald, maar op 

basis van de huidige schouwgegevens is dit reëel. Op basis van de jaarlijkse schouwresultaten kan 

hierop worden bijgestuurd.  

Effect kostenverdeling optie 1 “Verlaging onderhoudsbudget” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage VI. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De vaste kosten zullen bij deze optie € 120.275 lager uitvallen. De 

wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling op:  

 

Kosten Basis  Optie 1  Effect 

Variabel € 205.558  € 205.558    

Vast € 986.445  € 866.170  € 120.275 

Totaal € 1.192.003  € 1.071.728   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 212.973  € 120.275 

Totaal € 1.192.003  € 1.071.728   

 

Mogelijke gevolgen: 

De keuze om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan Alescon heeft een nadrukkelijke 

sociale component. De keuze het onderhoudsbudget te verlagen met 20% en deze bezuiniging ten 

laste te brengen van de post “Inhuur derden” kan goedkoper zijn voor de post Lijkbezorging, maar 

kan voor de gemeente ook desintegratiekosten met zich meebrengen voor de medewerkers 

waarvoor geen nieuwe werkzaamheden worden gevonden.  

 



Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen  17 

4.3.2. Optie 2: Inzet Alescon versus uitbesteden derden 

De huidige post inhuur derden beslaat momenteel voornamelijk de inhuur van medewerkers van 

Alescon. Uit de gesprekken met Alescon is naar voren gekomen dat Alescon medewerkers bij 

aanbestedingstrajecten op ca. 70% van de IMAG norm zitten. De IMAG norm is een norm voor de 

hoeveelheid werk die verzet kan worden. In tegenstelling tot het vrije bedrijf vindt naast het werk 

dat gedaan wordt ook het opleiden van mensen plaats. Om deze reden verliest Alescon dan ook 

vrijwel altijd de aanbestedingen, zodra er puur op geld moet worden geconcurreerd. 

 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er een voordeel van 30% kan worden gerealiseerd. 

Dit zou op 2 manieren kunnen worden gerealiseerd: 

a. Geen inhuur van medewerkers van Alescon, maar uitbesteden aan “de markt”; 

b. De opleidingscomponent van de inhuur van Alescon anders toeschrijven dan aan het product 

Lijkbezorging. 

Mogelijke gevolgen: 

a. De keuze om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan Alescon heeft een 

nadrukkelijke sociale component. De keuze voor het op een andere wijze uitbesteden van deze 

werkzaamheden kan goedkoper zijn voor de post Lijkbezorging, maar kan de gemeente ook 

desintegratiekosten met zich meebrengen voor de medewerkers waarvoor geen nieuwe 

werkzaamheden worden gevonden.  

b. In tegenstelling tot bovenstaande zal de gemeente bij deze variant niet te maken krijgen met 

desintegratiekosten, maar wel met een gewijzigde allocatie van de opleidingscomponent  à € 

68.205. 

Alternatief variant a. 

Een alternatief voor variant a. zou een aanbesteding met een SROI (social return on investment) 

component kunnen zijn. Meestal gaat het hierbij om 5% van de totale aanneemsom die verplicht 

ingehuurd/besteed moet worden vanuit de gemeentelijke “kaartenbak”/WSW. Gelet op de omvang 

van de aanbesteding levert dit geen grote besparing op. 

Effect kostenverdeling optie 2 “Inzet Alescon versus uitbesteden derden” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage VII. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De vaste kosten voor de post Lijkbezorging zullen bij deze optie 

 € 68.205 lager uitvallen. De wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling op:  

 

Kosten basis  Optie 2  Effect 

Variabel € 205.558  € 205.558    

Vast € 986.445  € 918.240  € 68.205 

Totaal € 1.192.003  € 1.123.798   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 265.043  € 68.205 

Totaal € 1.192.003  € 1.123.798   
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4.3.3. Optie 3: Verlaging overhead 

In de uurtarieven van alle gemeentelijke medewerkers zit momenteel ca. € 36% overheadkosten 

opgenomen. De vraag is legitiem of al deze overheadkosten moeten worden toegerekend aan de 

post Lijkbezorging. Zo maken medewerkers in de buitendienst bijvoorbeeld wel gebruik van de 

afdeling financiën, P&O en dergelijke, maar niet of nauwelijks van gebouwen of werkplekken. Hierbij 

komt dat de onkosten voor de huisvesting van de gemeentelijke medewerkers op de 

begraafplaatsen (incl. kapitaalslasten en gebruikslasten) niet vanuit de algemene middelen wordt 

betaald, maar vanuit de post lijkbezorging. Hierdoor is er sprake van een stapeling van kosten. 

 

In de berekening van de nieuwe kostenverdeling van deze optie is op basis van bovenstaande 

uitgegaan van een gedeeltelijke doorbelasting van de overheadkosten van de medewerkers in de 

buitendienst. Deze zijn normaal 36% en worden voor de medewerkers in de buitendienst nu op 10% 

geschat. In tegenstelling tot de overheadkosten van de medewerkers in de buitendienst, zijn in het 

kostenoverzicht de overheadkosten van de medewerkers van de Gemeentewinkel op 36% 

gehandhaafd. 

Effect kostenverdeling optie 3 “Verlaging overhead” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage Vlll. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling 

op:  

 

Kosten Basis  Optie 3  Effect 

Variabel € 205.558  € 170.302   € 35.256 

Vast € 986.445  € 853.011  € 133.434 

Totaal € 1.192.003  € 1.023.313   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 164.558  € 168.690 

Totaal € 1.192.003  € 1.023.313   

 

4.3.4. Optie 4: Verlaging onderhoudsbudget en inzet Alescon versus uitbesteden derden 

Deze optie is een combinatie van de opties 1 en 2. Voor de inhoudelijke gegevens van deze opties 

wordt u verwezen naar de bijlage. 

Effect kostenverdeling optie 4 “Verlaging onderhoudsbudget en inzet Alescon versus uitbesteden 

derden” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage l lX. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De vaste kosten zullen bij deze optie € 152.938 lager uitvallen. De 

wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling op:  

 



Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen  19 

Kosten Basis  Optie 4  Effect 

Variabel € 205.558  € 205.558    

Vast € 986.445  € 857.445  € 152.398 

Totaal € 1.192.003  € 1.039.605   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 180.850  € 152.398 

Totaal € 1.192.003  € 1.039.605   

 

4.3.5. Optie 5: Verlaging onderhoudsbudget en verlaging overhead 

Deze optie is een combinatie van de opties 1 en 3. Voor de inhoudelijke gegevens van deze opties 

wordt u verwezen naar de bijlage. 

Effect kostenverdeling optie 5 “Verlaging onderhoudsbudget en verlaging overhead” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage X. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling 

op:  

 

Kosten Basis  Optie 5  Effect 

Variabel € 205.558  € 170.302   € 35.256 

Vast € 986.445  € 732.736  € 253.709 

Totaal € 1.192.003  € 903.038   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 44.283  € 288.965 

Totaal € 1.192.003  € 903.038   

4.3.6. Optie 6: Inzet Alescon versus uitbesteden derden en verlaging overhead 

Deze optie is een combinatie van de opties 2 en 3. Voor de inhoudelijke gegevens van deze opties 

wordt u verwezen naar de pagina’s 14 en 15. 

 

Effect kostenverdeling optie 6 “Inzet Alescon versus uitbesteden derden en verlaging overhead” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage XI. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling 

op:  

 

Kosten Basis  Optie 6  Effect 

Variabel € 205.558  € 170.302  € 35.256 

Vast € 986.445  € 784.806  € 201.639 

Totaal € 1.192.003  € 955.108   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 96.353  € 236.895 

Totaal € 1.192.003  € 955.108   
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4.3.7. Optie 7: Verlaging onderhoudsbudget, inzet Alescon versus uitbesteden derden en 

verlaging overhead 

Deze optie is een combinatie van de opties 1, 2 en 3. Voor de inhoudelijke gegevens van deze opties 

wordt u verwezen naar de pagina’s 13 tot en met 15. 

 

Effect kostenverdeling optie 7 “Verlaging onderhoudsbudget, inzet Alescon versus uitbesteden 

derden en verlaging overhead” 

De kostenverdeling van deze optie is opgenomen in bijlage XII. In deze kostenverdeling zijn de 

genoemde wijzigingen verwerkt. De wijzigingen leveren het volgende resultaat in de kostenverdeling 

op:  

 

Kosten Basis  Optie 7  Effect 

Variabel € 205.558  € 170.302  € 35.256 

Vast € 986.445  € 700.613  € 285.832 

Totaal € 1.192.003  € 870.915   

      

Inkomsten      

Inkomsten tarieven € 858.755  € 858.755   

Bijdrage uit algemene middelen € 333.248   € 12.160  € 321.088 

Totaal € 1.192.003  € 870.915   

4.3.8. Optie 8: Efficiëncykorting van 2% 

In de rapportage van Eiffel wordt gesproken over een efficiëncykorting.  De inschatting is dat een 

efficiëncykorting  van ca. 2% à € 16.000 op vaste kosten is te realiseren. Hiermee benutten we de 

mogelijkheden scherper te sturen op de inkomsten en uitgaven.  

4.4. Deelconclusie en voorstel 
Er kan geconcludeerd worden dat er, naast enkele boekhoudkundige correcties, diverse realistische 

besparingsmogelijkheden zijn.  

 

Voorstel 

Het voorstel is om de administratieve en organisatorische correcties (basis) door te voeren en te 

kiezen voor optie 4 (verlaging onderhoudsbudget en inzet Alescon versus uitbesteden) en optie 8 

(efficiencykorting).  

 

Hiernaast wordt voorgesteld om optie 3, (de toerekening van overhead) gemeentebreed te 

onderzoeken en te stoppen met de stapeling van kosten.  

 

Toelichting op voorstel: 

 

Verlaging onderhoudsbudget 

Het huidige onderhoudsniveau op de begraafplaatsen ligt hoger dan het afgesproken niveau “BOR 

basis”. Dit beeld is bevestigd in de gesprekken met de maatschappelijke partijen. Hieruit blijkt dat 

uitgaande van het niveau “BOR basis” een besparing van 20% op het onderhoudsbudget mogelijk is. 

Gevolg is dan wel dat het onderhoudsniveau op de begraafplaatsen ten opzichte van de huidige 

situatie zal dalen. Op basis van de meest efficiënte inzet van mensen en middelen en de 

schouwresultaten zal blijken wanneer niveau “BOR basis” bereikt is. Gelet op de gemeentebrede 

keuze voor onderhoudsniveau “BOR basis” en de wens om de kosten te beperken wordt voorgesteld 

het onderhoudsbudget met 20% te verlagen. 
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Inzet Alescon versus uitbesteden 

De keuze voor uitbesteden aan Alescon heeft een nadrukkelijke sociale component. Gevolg van deze 

keuze is dat hierdoor sprake is van hogere kosten t.o.v. uitbesteden aan de vrije markt. In het geval 

van het onderhoud op de begraafplaatsen komen deze hogere kosten ten laste van het 

onderhoudsbudget binnen de post lijkbezorging. Deze kosten worden daardoor direct doorberekend 

in de tarieven. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld onderhoud openbaar groen, omdat hier de kosten 

uit de algemene middelen worden voldaan. Vanwege onze verantwoordelijkheid voor de 

medewerkers van Alescon, wordt voorgesteld om te kiezen  voor optie b en de hogere kosten 

vanwege de sociale component van Alescon niet ten laste te brengen van de post lijkbezorging (met 

een directe doorwerking in de tarieven).  

 

Efficiencykorting   

Dit betreft een realistische efficiencykorting die ingeschat wordt op 2%. Voorgesteld wordt om deze 

door te voeren. 

 

Toerekening van overhead 

In de uurtarieven van alle gemeentelijke medewerkers zit momenteel circa 36% overhead. Het gaat 

hier om een bedrag van € 233.571 (bron begroting 2011). De vraag is legitiem of al deze 

overheadkosten moeten worden toegerekend aan de post lijkbezorging.  Dit uit zich met name voor 

de toegerekende overheadkosten voor gebouwen en werkplekken. Hier wordt in de praktijk 

nauwelijks gebruik van gemaakt.   

Optie 3 gaat uit van een gewijzigde verdeling. In de bijgaande tabel is het effect zichtbaar 

Toerekening overhead medewerkers buitendienst  

activiteit Totaal 

personeel 

uren 

overhead 

begroting 

2011 

besparing 

optie 3 

optie 3 

beheer en 

onderhoud 513.209 184.755 133.434 51.321 

begrafenissen 135.599 48.816 35.256 13.560 

totaal 648.808 233.571 168.690 64.881 

bron begroting 2011, in €  

     

De verlaging van de overhead heeft grotere consequenties voor de gemeente. Voorgesteld wordt 

om de toerekening van overhead gemeentebreed te onderzoeken om zo tot een op werkelijke 

kosten gebaseerde toerekening te komen. Het is daarbij wel evident dat ook aan de stapeling van 

kosten een einde moet komen. 
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5. Overige besparingsmogelijkheden 
 

Naast de in de hiervoor genoemde besparingsmogelijkheden is tevens onderzoek gedaan naar de 

volgende zaken: 

1. Betrekken inwoners bij het onderhoud van de begraafplaatsen 

2. (Interne) verzelfstandiging 

3. Voorlopen en grafdelven uitbesteden 

4. Sluiten van (delen van) begraafplaatsen 

5. Effecten komst crematorium annex uitvaartcentrum wel of niet in combinatie met de realisatie 

en exploitatie van het Transcedron 

6. Effecten beleidswijziging uitgifte dubbeldiepe graven en invulling latente ruimte 

5.1. Betrekken inwoners bij het onderhoud van de begraafplaatsen 
Uit de gesprekken die zijn gevoerd met de Gezamenlijke Plaatselijke Belangen en de 

uitvaartverenigingen is gebleken dat er weinig animo bestaat voor het betrekken van inwoners bij 

het onderhoud van de begraafplaatsen. In vrijwel alle gesprekken kwam naar voren dat het 

onderhouden van begraafplaatsen een basisvoorziening is en dat de gemeente hiervoor 

verantwoordelijk is. Bovendien werd aangegeven dat het nu al moeilijk genoeg is om voor andere 

dingen vrijwilligers te krijgen. Ook met een eventuele vergoeding of bijdrage aan de vereniging zou 

het animo niet toenemen. 

 

Organisatorisch is een onderscheid te maken tussen groot onderhoud en klein 

onderhoud/bijhouden. Deze verdeling is in de praktijk ook goed uit te leggen/aan te geven. Echter, 

zonder georganiseerde vorm, dus met een aanspreekpunt en heldere afspraken over en weer, is het 

niet te organiseren. Daar komt bij dat wanneer afspraken niet worden nagekomen de risico’s hiervan 

bij de gemeente liggen. 

5.2. (Interne) verzelfstandiging 
(Interne) verzelfstandiging is een middel om scherper te sturen op kosten en uitgaven. Uit de 

aangeleverde stukken is niet gebleken dat op dit moment alle bestaande mogelijkheden worden 

gebruikt om te sturen. Pas wanneer deze middelen zijn benut, zou een (interne) verzelfstandiging 

een mogelijke vervolgstap kunnen zijn. Daarbij komen bij een externe verzelfstandiging zoveel 

meerkosten kijken dat ook dat geen zicht op een reële besparing geeft. 

 

De rapportage van Eiffel stelt een efficiencybesparing voor van 10% die te bereiken is door scherper 

te sturen. Optie 1 in onderliggend rapport gaat uit van een besparing van 20% op het 

onderhoudsbudget. Daarnaast gaat optie 8 uit van een efficiencykorting van 2%. Doorvoeren van 

een grotere efficiencybesparing lijkt niet realistisch. 

5.3. Voorlopen en grafdelven uitbesteden 
Het graven delven in Hoogeveen gebeurt al zeker 40 jaar machinaal. Dit is altijd uitgevoerd met een 

eigen kraan met eigen personeel. Met het huidige aantal begrafenissen per jaar is het voor de 

gemeente Hoogeveen zowel financieel als arbeidstechnisch niet aantrekkelijk het mechanisch delven 

van graven uit te besteden. 

Daarnaast wordt het gezien als een stuk service om de begrafenisstoet naar het juiste graf te 

begeleiden. Bovendien werken de medewerkers in piketdiensten, waardoor het niet meer voorlopen 

en het uitbesteden van grafdelven per saldo meer nadelen dan voordelen met zich mee brengt. 
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5.4. Sluiten van (delen van) begraafplaatsen 
Wanneer de gemeente voornemens is (delen van) begraafplaatsen te sluiten, dan vervallen de 

grafrechten mits dat een voorwaarde was op het moment van het uitgeven van het betreffende graf. 

Als grafrechten zonder die voorwaarde zijn verleend, kunnen dergelijke nieuwe voorwaarden in een 

nieuwe verordening geen effect hebben. Wanneer de grafrechten op de datum van sluiting vervallen 

dan is men gehouden om een schadeloosstelling te betalen.  

Vrijwel alle grafrechten die in het verleden voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven zijn zonder 

bovengenoemde voorwaarde verleend. Om deze reden is het dan ook erg lastig (delen van) 

begraafplaatsen te sluiten.  

 

Daar komt nog bij dat wanneer (delen van) begraafplaatsen worden gesloten er geen begrafenissen 

en bijzettingen meer mogen plaatsvinden (WLB). Wel is het nog mogelijk urnen bij te zetten in de 

bestaande graven. Op de begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen is vrijwel geen enkel deel aan 

te wijzen waar geen bijzettingen meer plaatsvinden. Dit maakt het nog eens lastiger (delen van) 

begraafplaatsen te sluiten. 

 

Gemeente Emmen 

De gemeente Emmen heeft reeds ervaring met het sluiten van begraafplaatsen. Al in 1975 is de 

begraafplaats in het centrum van Emmen gesloten verklaard. De eigen graven op deze begraafplaats 

waren destijds uitgegeven voor onbepaalde tijd en verder lagen er een aantal algemene graven.  In 

de verordening die van kracht was op het moment dat de eigen graven zijn uitgegeven stond de 

voorwaarde: “tot het moment dat de begraafplaats wordt gesloten”. Dit maakte het sluiten van de 

begraafplaats in Emmen dus eenvoudig ten opzichte van de situatie in Hoogeveen.  

Ondanks deze voorwaarde waren er nog een aantal graven onbezet. Met de rechthebbenden van 

deze graven is overeengekomen dat zij op een andere begraafplaats een ander onbezet graf kregen. 

Tevens zijn enkele overleden echtgenoten overgeplaatst naar een andere begraafplaats. De kosten 

hiervan waren voor rekening van de gemeente.  

 

Gemeente Assen 

In februari 2010 heeft de gemeenteraad van Assen ingestemd met een onderzoek naar de 

consequenties van het sluiten van de Noorderbegraafplaats. Deze begraafplaats wordt momenteel 

nog nauwelijks gebruikt voor bijzettingen. De begraafplaats is daarnaast minder geschikt om in de 

toekomst opnieuw in gebruik te nemen als actieve begraafplaats. Dit vanwege de wenselijkheid om 

de historie zichtbaar te houden en geen vernieuwingen door te voeren. Ook is de grondwaterstand 

er hoog, nieuwe uitgifte van graven brengt hierdoor erg hoge kosten met zich mee. Voorgesteld is 

dan ook de begraafplaats op termijn te sluiten voor begraven. Momenteel heeft de gemeente Assen 

nog geen ervaringen met het sluiten van begraafplaatsen.  

 

Wanneer hieraan toch invulling gegeven moet worden dan dienen de graven die nog in eigendom 

zijn van rechthebbenden te worden afgekocht. Dit zal mede gezien de wens van “familiegraven” een 

vervelende kwestie worden. 

5.5. Effecten komst crematorium annex uitvaartcentrum  
Zoals reeds eerder gemeld zijn er het afgelopen jaar 322 begrafenissen geweest en hebben er 166 

crematies plaatsgevonden. Hierdoor ligt de huidige verhouding begraven/cremeren binnen de 

gemeente op 67/33. Wanneer binnen de gemeente een crematorium wordt gerealiseerd dan zal 

deze verhouding veranderen. In de gemeente Emmen bijvoorbeeld ligt de hiervoor genoemde 

verhouding op 40/60. Deze verhouding is een landelijk gemiddelde van gemeenten met een 
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crematorium. De mate waarin de verhouding verandert zodra er een crematorium wordt aangelegd 

in Hoogeveen is op dit moment moeilijk te voorspellen. 

 

Verkenningen naar de effecten van de komst van een crematorium annex uitvaartcentrum leveren 

per saldo geen positief of negatief effect op voor zowel de inkomsten- als uitgavenkant. Om die 

reden hebben we hebben het crematorium niet verder betrokken in dit onderzoek. Binnenkort 

wordt het aanbestedingstraject voorgelegd. Zaken die hierbij een rol spelen hebben voornamelijk te 

maken met de manier waarop  het crematorium annex uitvaartcentrum wordt gerealiseerd en 

geëxploiteerd. Vragen die hiervoor beantwoord moeten worden, zijn o.a.: 

! Wordt de bouw en de exploitatie van het crematorium annex uitvaartcentrum uitbesteed 

aan een marktpartij, een vereniging of gaan we het zelf doen? 

! Wanneer de bouw van het crematorium annex uitvaartcentrum wordt uitbesteed wordt 

daarin ook het resterende deel van de realisatie van het Transcedron meegenomen? 

! Welke partij regelt in de toekomst de uitgifte van urnengraven, urnennissen en 

droogbegraven? 

5.6. Beleidswijziging uitgifte dubbeldiepe graven en latente ruimte 
In de gemeente Hoogeveen is het op de meeste begraafplaatsen mogelijk dubbeldiep te begraven. 

Op deze plekken worden dan ook dubbeldiepe graven uitgegeven. Echter, het komt ook voor dat 

nabestaanden 2 dubbeldiepe graven naast elkaar kopen (dus feitelijk 4 grafplekken) en hiervan enkel 

2 plaatsen (naast elkaar) benutten. Hierdoor ontstaat de zogenaamde ‘latente ruimte’. Om hieraan 

een eind te maken wordt als beleidswijziging voorgesteld dubbeldiepe graven enkel uit te geven 

voor dubbeldiepe begraving. Hiernaast kan het zogenaamde ‘schudden’, het herbegraven in een 

reeds bestaan graf worden gestimuleerd. Hetzelfde geldt voor het invullen van nu nog (lege) 

grafruimte. Dit heeft een positief effect op de beschikbare capaciteit van de begraafplaatsen. 

 

De huidige hoeveelheid latente ruimte is nu nog onbekend. Hierdoor is de besparing moeilijk te 

becijferen.   

5.7. Deelconclusie en voorstel 
Uit het overzicht van overige besparingsmogelijkheden blijkt dat alleen de beleidswijziging uitgifte 

dubbeldiepe graven en invulling latente ruimte een besparing laat zien.  

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt om de beleidswijziging uit paragraaf 5.6. door te voeren (met mogelijkheid voor 

maatwerk). Hiermee wordt lege grafruimte voorkomen, dan wel gestimuleerd dat een bestaand graf 

opnieuw in gebruikgenomen wordt of dat latente ruimte wordt ingevuld. Heldere communicatie en 

voorlichting is hierbij erg belangrijk. 
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6. Benchmark 
 

Eiffel heeft 15 gemeenten benaderd, voornamelijk in Drenthe, om inzicht te krijgen in de wijze en 

kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen. Hieruit is geen eenduidige lijn naar voren 

gekomen. Wel zijn de volgende zaken opgevallen: 

! Iedere gemeente rekent op haar eigen manier kosten aan de post Lijkbezorging toe.  Hierbij valt 

op dat bijna alle gemeenten niet alle kosten doorbelasten aan functie 724, de lijkbezorging. Veel 

gehoord is de “parkfunctie”  of “openbaar groen” variant omdat hiermee een stuk BTW 

compensabel is. Ook zijn er vaak keuzes gemaakt in welke kosten wel en welke kosten niet 

worden doorbelast richting de lijkbezorging, zoals kapitaallasten. 

! Veel gemeenten besteden het groot onderhoud uit, waarbij de inhuur onder directe aansturing 

van de gemeente staat. Klein onderhoud wordt veelal zelf uitgevoerd. Reden voor uitbesteding 

is dat dit goedkoper is dan het zelf doen. 

! Daarnaast valt op dat de interne uren (zie bijlage 14) in totaliteit vrij hoog liggen in verhouding 

tot andere gemeenten (zoals bijvoorbeeld gemeente Terneuzen). Een deel van deze uren is 

verwoord in dit rapport (terugdringen kosten beleidsontwikkeling). 

! De ervaringen met uitbesteden zijn over het algemeen goed. 

! De gemeenten die uitbesteden doen dit al jaren. Een gemeente (Winterswijk) heeft onlangs de 

keuze gemaakt al haar onderhoud uit te besteden en al het gemeentelijk personeel over te 

doen. Dit is met de bestaande budgetten gegaan en levert geen direct financieel voordeel op. 

! Bij gemeenten met meerdere begraafplaatsen liggen de kosten over het algemeen ook hoger 

dan bij gemeente die meer vanuit centrale begraafplaatsen werken. 

! Wat opvalt uit de benchmark is dat bij de gemeente Hoogeveen het aantal 

begravingen/asbestemmingen uitgedrukt in een percentage van het sterftecijfer relatief hoog 

ligt.  
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7. Investeringen 
 

Naast de besparingsmogelijkheden die in het voorgaande hoofdstuk zijn genoemd wordt in dit 

hoofdstuk het capaciteitsvraagstuk in relatie tot de investeringen weergegeven. 

7.1. Capaciteit begraafplaatsen 
Per begraafplaats is een capaciteitsberekening gemaakt (zie bijlage Xlll). In de tabel is de beschikbare 

capaciteit weergegeven, de jaarlijks benodigde capaciteit en het jaar waarin de voorraad op raakt. 

Hierbij is zoals al eerder aangegeven vanwege bepaalde onzekerheden gekozen voor het hanteren 

van een tijdshorizon tot en met 2021 (10 jaar). De genoemde onzekerheden betreffen in ieder geval: 

- toekomstige verhouding begraven/cremeren; 

- wensen mbt verlenging grafrechten particuliere graven; 

- financiële effecten nav de komst van een crematorium; 

- effecten beleidswijzigingen. 

 

In de berekening is uitgegaan van de beschikbare capaciteit met ingang van 1 januari 2011. De 

beschikbare capaciteit is beschikbaar voor direct gebruik. Op basis van de beschikbare capaciteit kan 

worden bepaald tot wanneer op de begraafplaats kan worden begraven, zonder aanvullende 

maatregelen.  

De jaarlijks benodigde capaciteit is bepaald aan de hand van de in de afgelopen jaren (10 jaar) 

uitgegeven graven. Hiervoor is getracht een zo realistisch mogelijke inschatting te maken.  

 

Uit de capaciteitsberekening komen met inachtneming van de genoemde tijdshorizon de volgende 

knelpunten naar voren: 

7.1.1. Begraafplaats Hoogeveen/Zevenberg  

De begraafplaats Hoogeveen biedt met als aanvulling begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg voor 

alle soorten graven, uitgezonderd de particuliere graven voldoende capaciteit.  

Grafsoort Particuliere 

graven 

Algemene 

graven 

Kindergraven Urnennis Urnenkelder 

Jaar einde 

voorraad 

2016 2034 2033 2025 2025 

 

Grafsoort RK Particuliere 

graven 

RK Algemene 

graven 

ISL Particuliere 

graven 

ISL Algemene 

graven 

Jaar einde 

voorraad 

2023 2045 2026 2024 

7.1.2. Begraafplaats Hollandscheveld 

De totale beschikbare capaciteit van de particuliere graven en de kindergraven is onvoldoende om 

de komende 10 jaar te kunnen blijven begraven in Hollandscheveld.  

Grafsoort Particuliere graven Algemene graven Kindergraven Urnennis 

Jaar einde voorraad 2016 2025 2018 2035 
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7.1.3. Begraafplaats Elim 

De begraafplaats Elim biedt voor alle soorten graven ruim voldoende capaciteit om de komende 10 

jaar te kunnen begraven.  

Grafsoort Particuliere graven Algemene graven Kindergraven Urnennis 

Jaar einde voorraad 2037 2040 2041 2024 

7.1.4. Begraafplaats Nieuwlande 

De huidige capaciteit particuliere graven op de begraafplaats Nieuwlande is onvoldoende om de 

komende 10 jaar te kunnen blijven begraven in Nieuwlande. 

Grafsoort Particuliere graven Algemene graven Kindergraven Urnennis 

Jaar einde voorraad 2019 Onbepaald Onbepaald 2023 

7.1.5. Begraafplaats Pesse 

De begraafplaats Pesse heeft onvoldoende capaciteit voor de uitgifte van algemene graven. 

Grafsoort Particuliere 

graven 

Algemene 

graven 

Kindergraven Urnennis Urnenkelder 

Jaar einde 

voorraad 

2034 2020 Onbepaald 2024 2025 

7.1.6. Begraafplaats Stuifzand 

De begraafplaats Stuifzand biedt voor alle aangeboden soorten graven voldoende capaciteit om de 

komende 10 jaar te kunnen blijven begraven. De huidige urnenmuur biedt daarentegen 

onvoldoende capaciteit voor de uitgifte van urnennissen. De zal dan ook in de toekomst moeten 

worden uitgebreid. 

Grafsoort Particuliere 

graven 

Algemene 

graven 

Kindergraven Urnennis Urnenkelder 

Jaar einde 

voorraad 

2042 Onbepaald Onbepaald 2018 2054 

7.1.7. Begraafplaats Tiendeveen 

De begraafplaats Tiendeveen biedt voor alle soorten graven ruim voldoende capaciteit om de 

komende 10 jaar te kunnen begraven.  

Grafsoort Particuliere graven Algemene graven Kindergraven Urnennis 

Jaar einde voorraad 2031 2029 Onbepaald 2038 

7.1.8. Begraafplaats Nieuweroord 

De huidige beschikbare capaciteit aan algemene graven en urnennissen is onvoldoende.  

Grafsoort Particuliere graven Algemene graven Kindergraven Urnennis 

Jaar einde voorraad 2027 2016 Onbepaald 2017 
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7.2. Oplossen capaciteitsproblemen 

7.2.1. Begraafplaats Hoogeveen/Zevenberg 

De begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg is conform het oorspronkelijk ontwerp gedeeltelijk 

gerealiseerd. Zo is de helft van alle paden in het veld aangelegd. De deklaag van alle asfaltwegen is 

nog niet aangebracht. Ook de omgeving van het Transcedron is nog niet aangelegd.  

Voor de uitgifte van graven is van de huidige begraafplaats Zevenberg een indelingstekening 

gemaakt (zie bijlage XlV). Hierbij is het uitgangspunt geweest in eerste instantie 60% van de graven 

uit te geven. Op basis hiervan is de capaciteit van de verschillende uit te geven graven berekend. 

Hieruit blijkt dat de capaciteit aan particuliere graven in 2016 op raakt. Dit is een theoretische 

berekening. Wanneer de huidige indeling van de begraafplaats wordt herschikt is er voldoende 

ruimte om de komende 10 jaar te kunnen begraven op de begraafplaats Zevenberg. 

 

Tevens blijkt uit de capaciteitsberekening dat er een tekort aan urnennissen is om uit te geven tot en 

met 2021. Hiervoor zal een voorziening moeten worden gerealiseerd. Bovendien is de begraafplaats 

nog niet volledig conform het oorspronkelijke ontwerp gerealiseerd. Om het resterende deel van de 

aanleg van de begraafplaats Zevenberg mogelijk te maken worden de onderstaande aanreikingen 

gedaan: 

1. Totale realisatie van het resterende deel van de begraafplaats Zevenberg incl. aanleg volledig 

Transcedron 

2. Fasering van de realisatie van het resterende deel van de begraafplaats, door 

a. Het in de eerste fase bouwen van alleen alle muurkamers en de poorten; 

b. Het in de eerste fase bouwen van alleen alle vrijstaande kamers en de poorten 

c. Het in de eerste fase bouwen van 1 vrijstaande kamer en de poorten. 

 

Ad. 1 

De totale realisatie van het resterende deel van de begraafplaats Zevenberg incl. aanleg volledig 

Transcedron resulteert in een investering van € 2.960.540. 

 

Ad. 2 Fasering van de uitvoering van het Transcedron 

Bruno Doedens, de ontwerper van de begraafplaats, is gevraagd alternatieven te ontwikkelen voor 

het Transcedron. Het idee van het Transcedron, als zone tussen laan en veld waarin alle gebouwde 

functies hun plaats vinden, blijft hierbij het startpunt. Tevens worden de kamers met urnenmuren 

en opties voor droog begraven als uitgangspunt genomen. Dit heeft te maken met de maatvoering 

van de kamers die nauwkeurig is bepaald door de logica van de looplijnen van de reeds aangelegde 

entreepleintjes naar de reeds aangelegde paden op het veld.  

 

Voor fasering van de realisatie van het Transcedron worden de volgende mogelijkheden geboden: 

a. Het in de eerste fase bouwen van alleen alle muurkamers en de poorten. De vrijstaande 

kamers en de vrijstaande muren worden later (over 10-15-20-50 jaar) gebouwd (zie bijlage 

XlV), of  

b. Het in de eerste fase bouwen van alleen alle vrijstaande kamers en de poorten. De 

muurkamers en vrijstaande wanden worden later gebouwd (zie bijlage XlV); 

c. Het in de eerste fase bouwen van 1 vrijstaande kamer en de poorten. 

In alle voorgestelde modellen worden de voorlopig niet te bouwen delen vervangen door opgaand 

groen, zodat de beoogde ruimtelijke werking behouden blijft. Tevens is er in alle gevallen van 

uitgegaan dat 1 muurkamer of 1 vrijstaande kamer voorzien wordt van het productaanbod 

(urnennissen, urnengraven en droog begraven).  
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Bij de fasering van de uitvoering wordt voorgesteld het gehele Transcedron steeds als geheel, dat wil 

zeggen over de gehele lengte hetzelfde te behandelen. Dit heeft te maken met het kunnen 

gebruiken/uitgeven van alle grafplaatsen langs de al aangelegde paden.  

 

Investering variant a: € 1.312.025 

Investering variant b: € 1.034.942 

Investering variant c: € 362.113 

 

In alle varianten is een investering opgenomen voor het aanbrengen van een deklaag op de reeds 

geasfalteerde wegen. Ten behoeve van de levensduur van de wegen is niet te ontkomen aan deze 

uitgave.  

7.2.2. Begraafplaats Hollandscheveld 

Zoals uit de capaciteitsberekening blijkt biedt de begraafplaats in Hollandscheveld in de loop van 

2016 geen capaciteit meer voor de uitgifte van particuliere graven. Om tot en met 2021 voldoende 

capaciteit te kunnen bieden zal ruimte gerealiseerd moeten worden voor ca. 135 graven. 

 

Mogelijkheden om het capaciteitsprobleem op de begraafplaats Hollandscheveld op te lossen zijn 

(zie bijlage XV): 

1. Realiseren van 130 graven op diverse plaatsen (gedeelte I, III en IV) op de begraafplaats; 

2. Realiseren van 47 graven op gedeelte IV; 

3. Realiseren van 184 graven door het kappen van een bosje ten westen van gedeelte III; 

4. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het 

bosje, exclusief parkeerplaatsen; 

5. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het 

bosje, inclusief parkeerplaatsen; 

6. Realiseren van 900 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het 

bosje, inclusief parkeerplaatsen; 

7. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats in de noordwest of zuidoost 

hoek; 

8. Realiseren van 300 graven door het individueel ruimen van ca. 450 algemene graven op 

gedeelte III. 
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1. Realiseren van grafruimte op diverse plaatsen ( gedeelte I, III en IV) 

Op gedeelte I tot en met IV zijn diverse plekken op de begraafplaats die met groen zijn ingericht. 

Deze kunnen worden ingericht om te kunnen begraven.  

Gedeelte I 

Op gedeelte I betreffen dit 2 rijen aan de noordzijde en op gedeelte III betreffen dit grote 

beplantingsvakken. De huidige graven op de gedeelten I en III zijn in het verleden gemaakt op al 

begraven terrein. Met andere woorden: feitelijk is op de gedeelten I en III op oude graven 

herbegraven. Bij het uitvoeren van bijzettingen in deze graven worden tegenwoordig resten 

aangetroffen.  

Wanneer de genoemde groenstroken op de gedeelten I en III geschikt moeten worden gemaakt om 

te kunnen begraven, dan zullen deze stroken in eerste instantie moeten worden ontdaan van de 

resten. De genoemde rijen op gedeelte I bieden onvoldoende ruimte voor het delven van graven in 

dezelfde richting als de reeds bestaande rijen. 

De 2 genoemde rijen op  gedeelte I bieden onvoldoende ruimte voor het delven van graven in 

dezelfde richting als de reeds bestaande rijen. De paden worden hierdoor te smal om machinaal 

graven te delven. Wel kunnen graven worden gerealiseerd haaks op de huidige begraafrichting.  

De capaciteit die hiermee kan worden gerealiseerd is 16 graven op. 

Daarnaast zijn er nog een aantal “lege” plekken in diverse rijen op gedeelte I waar graven kunnen 

worden gerealiseerd. Wanneer hier graven worden gerealiseerd dan levert dit ca. 20 graven op. 

Op deze genoemde manier kunnen op gedeelte I 36 graven worden gerealiseerd.  

Gedeelte III 

Op gedeelte III betreffen dit grote beplantingsvakken. De huidige graven op dit gedeelten zijn net als 

die op gedeelte I in het verleden gemaakt op al begraven terrein. Met andere woorden: feitelijk is op 

oude graven herbegraven. Bij het uitvoeren van bijzettingen in deze graven worden tegenwoordig 

resten aangetroffen. Wanneer de genoemde groenstroken op gedeelte III geschikt moeten worden 

gemaakt om te kunnen begraven, dan zullen deze stroken in eerste instantie moeten worden 

ontdaan van de resten. De groenvakken kunnen worden gerooid en geruimd, waarna capaciteit 

beschikbaar komt voor de uitgifte van ca. 50 graven. 
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Gedeelte IV 

Op gedeelte IV worden momenteel aan de noordzijde algemene graven uitgegeven. Deze ruimte 

biedt meer capaciteit dan benodigd voor de komende 10 jaar. Een gedeelte hiervan kan dan ook 

worden gebruikt voor de uitgifte van particuliere graven. Dit levert capaciteit op voor 14 graven. 

 

Verder is het mogelijk op gedeelte IV de grens meer gelijk te trekken aan de grens op het nieuwe 

uitbreidingsgedeelte V. Hierdoor zullen de groenblijvende heesters moeten worden verwijderd die 

een aantal jaren geleden nav klachten van bezoekende nabestaanden op de begraafplaats zijn 

geplaatst. Op deze manier komt de begraafgrens van dit gedeelte dichter bij het hoofdveld van 

HODO te liggen. Wanneer deze mogelijkheid wordt uitgevoerd levert dat capaciteit op voor de 

uitgifte van ca. 30 particuliere graven. In totaliteit kan op gedeelte IV capaciteit worden gerealiseerd 

voor de uitgifte van ca. 44 particuliere graven.  

Totaliteit  

Wanneer alle bovenstaande inbreidingsopties bij elkaar worden opgeteld kan in totaliteit een 

capaciteit worden gerealiseerd voor de uitgifte van: 

Gedeelte I: 36 graven 

Gedeelte III: 50 graven 

Gedeelte IV: 44 graven 

Totaal:  130 graven 

 

De begraafplaats Hollandscheveld heeft voor de uitgifte van particuliere graven tot en met 2021 een 

capaciteit nodig van 341 graven. Momenteel heeft de begraafplaats een beschikbare capaciteit van 

206 graven. Om tot en met 2021 te kunnen begraven op de begraafplaats Hollandscheveld zijn er 

dus nog ca. 135 graven benodigd. Met bovengenoemde inbreidingsmogelijkheden kan ongeveer tot 

en met 2021 worden begraven. De kosten van deze inbreidingsmogelijkheden komen neer op ca. € 

40.000. De gevolgen hiervan op de exploitatiebegroting zijn nihil. 

2. Realiseren van 47 graven op gedeelte IV 

Op gedeelte IV van de begraafplaats kunnen 47 graven gerealiseerd worden door het kappen van 18 

eiken van ca. 30 jaar oud. De paden in de noord zuid richting worden dan doorgetrokken. Deze 

inbreiding biedt capaciteit voor 1,5 jaar, waardoor tot en met 2018 particuliere graven kunnen 

worden uitgegeven op de begraafplaats Hollandscheveld. Dit is nog onvoldoende voor de 

uitgangstermijn van 10 jaar. 

Kosten: € 27.775 (excl. verhoging  exploitatiebegroting) 

3. Realiseren van 184 graven door het kappen van een bosje aan de westzijde van gedeelte III 

Ten westen van gedeelte III ligt een ca. 200 jaar oud bosje. Het eigendom van dit bosje ligt bij de 

gemeente. De gronden hebben de gebiedsbestemming Schoonhoven I en geen nadere 

doelbestemming. Om van deze gronden begraafplaats te maken is een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk. Wanneer dit bosje gekapt zou worden en geschikt gemaakt zou worden voor de 

uitgifte van graven dan biedt dit capaciteit voor ca. 184 graven. Dit is voldoende om tot en met 2022 

particuliere graven uit te geven op de begraafplaats Hollandscheveld.  

 

Gezien de ouderdom van de bosopstand en de ontwikkeling van het bosstuk is deze waardevol voor 

de omgeving. Bij het kappen van dergelijke bossen moet rekening worden gehouden met forse 

compensatie. Hiervoor kan wellicht het toekomstige Milenniumbosje in de omgeving van 

begraafplaats Fluitenberg worden ingezet. Echter, dit bosje moet nog worden gerealiseerd. Of en op 

welke termijn dit gaat gebeuren is niet bekend. Bovendien dient te worden uitgezocht of de omvang 

van het Milenniumbosje voldoende is voor de compensatie van de kap van genoemd bosje.  

Kosten: € 114.050 (excl. verhoging exploitatiebegroting en excl. boscompensatie) 
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4. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het bosje, 

exclusief parkeerplaatsen 

Ten westen van het hiervoor genoemde bosje liggen de volkstuinen. Deze grond is in eigendom van 

de gemeente, maar heeft de gebiedsbestemming Schoonhoven I en geen nadere doelbestemming. 

Om van deze grond begraafplaats te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

Deze mogelijkheid gaat uit van behoud van het hiervoor genoemde bosje en realisatie van 250 

graven ten westen van dit bosje. Het gedeelte kan worden bereikt door een doorbraak te maken in 

het bosje. De capaciteit is voldoende om tot en met 2024 te kunnen begraven op de begraafplaats 

Hollandscheveld. 

Kosten: € 172.200 (excl. verhoging  exploitatiebegroting) 

5. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het bosje, 

inclusief toegangsweg en parkeerplaatsen 

Deze mogelijkheid lijkt erg veel op de hiervoor beschreven variant. Het verschil wordt veroorzaakt 

door de aanleg van een toegangsweg ten westen van gedeelte I en de aanleg van 30 

parkeerplaatsen. Om deze onderdelen te kunnen realiseren zal er in tegenstelling tot mogelijkheid 4 

grond aangekocht moeten worden. De capaciteit is voldoende om tot en met 2024 te kunnen 

begraven op de begraafplaats Hollandscheveld. 

Kosten:  € 321.580 (excl. verhoging  exploitatiebegroting) 

6. Realiseren van 900 graven door uitbreiding van de begraafplaats aan de westzijde van het bosje, 

inclusief parkeerplaatsen 

Deze mogelijkheid behelst een uitbreiding van de begraafplaats met 900 graven, zodat in een cyclus 

van 40 jaar kan worden begraven. Evenals bij mogelijkheid 5 is er hierbij ook vanuit gegaan dat er 

een toegangsweg ten westen van gedeelte I wordt aangelegd, evenals ca. 30 parkeerplaatsen. De 

eigenaar van de grond is de gemeente.  

De gronden hebben de gebiedsbestemming Schoonhoven I en geen nadere doelbestemming. Om 

van deze gronden begraafplaats te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De 

capaciteit is voldoende om tot en met 2045 te kunnen begraven op de begraafplaats 

Hollandscheveld. 

Kosten: € 410.380 (excl. verhoging  exploitatiebegroting) 

7. Realiseren van 250 graven door uitbreiding van de begraafplaats in de noordwest of zuidoost 

hoek 

In de noordwest en de zuidoosthoek van de begraafplaats liggen gronden die niet in eigendom zijn 

van de gemeente en die de gebiedsbestemming Schoonhoven I hebben en geen nadere 

doelbestemming. Om van deze gronden begraafplaats te maken is een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk. De capaciteit is voldoende om tot en met 2024 te kunnen begraven op de 

begraafplaats Hollandscheveld. 

Kosten: € 376.400 (risico: raming grondaankoop en excl. verhoging  exploitatiebegroting) 

8. Realiseren van 300 graven door het individueel ruimen van ca. 450 algemene graven op gedeelte 

III. 

Met ingang van 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor de ruiming van ca. 450 algemene graven 

op gedeelte III. Wanneer deze graven individueel worden geruimd dan levert dit capaciteit op voor 

de uitgifte van ca. 300 particuliere graven. De capaciteit is voldoende om tot en met 2026 te kunnen 

begraven op de begraafplaats Hollandscheveld. 

Kosten: € 75.000  

 



Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen  33 

 

Samenvatting 

 
Mogelijkheid Uitbreiding/ 

inbreiding 

Ruimen Eigendom grond Bestemming Kosten Capaciteit Jaar einde  

beschikbare  

capaciteit 

1 Inbreiding Nee gemeente Begraafplaats € 40.000 130 2020 

2 Inbreiding Nee gemeente Begraafplaats € 27.775 50 2018 

3 Uitbreiding Nee gemeente Schoonhoven I € 114.050 184 2022 

4 uitbreiding Nee gemeente Schoonhoven I € 172.200 250 2024 

5 uitbreiding Nee Gemeente/derden Schoonhoven I € 321.580 250 2024 

6 uitbreiding Nee Gemeente/derden Schoonhoven I € 410.380 900 2045 

7 uitbreiding Nee derden Schoonhoven I € 376.400 250 2024 

8 inbreiding Ja gemeente begraafplaats € 75.000 300 2026 

7.2.3. Begraafplaats Nieuwlande 

De huidige capaciteit aan beschikbare particuliere graven op de begraafplaats Nieuwlande is 

onvoldoende om de komende 10 jaar te kunnen begraven. In verband met de relatief “jonge 

begraafplaats” is het niet mogelijk het bovengenoemde capaciteitsprobleem op de bestaande 

begraafplaats op te lossen. De begraafplaats zal dan ook uitgebreid moeten worden. De kosten  

hiervoor worden geraamd op € 160.000. 

7.2.4. Begraafplaats Pesse 

In de capaciteitsberekening komt naar voren dat de begraafplaats Pesse onvoldoende beschikbare 

algemene graven heeft om de komende 10 jaar te kunnen begraven op deze begraafplaats. Echter, 

jaarlijks wordt er 0,5 graf uitgegeven en er zijn er nog 5 beschikbaar. In verband met het grillige 

verloop van de uitgifte van algemene graven, wordt voor dit capaciteitstekort een PM post 

opgenomen. 

7.2.5. Begraafplaats Stuifzand 

De urnenmuur op de begraafplaats Stuifzand biedt onvoldoende capaciteit voor de komende 10 jaar. 

Deze moet worden uitgebreid. De kosten hiervoor worden geraamd op € 10.000. 

7.2.6. Begraafplaats Nieuweroord 

De algemene graven en urennissen op de begraafplaats Nieuweroord bieden onvoldoende capaciteit 

voor de komende 10 jaar. Om extra capaciteit te realiseren voor de uitgifte van algemene graven kan 

de begraafplaats worden ingebreid. De kosten hiervoor worden geraamd op € 10.000. 

In verband met het capaciteitsgebrek aan urnennissen dient de urnenmuur te worden uitgebreid. De 

kosten hiervoor worden geraamd op € 7.500.  

7.2.7. Clusteren van voorzieningen/centraliseren 

Wanneer de keus om in ieder dorp een begraafplaats te hebben wordt losgelaten dan kan op termijn 

de huidige begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg dienen als centrale begraafplaats. Dit is ten tijde 

van het locatieonderzoek van deze begraafplaats altijd het uitgangspunt geweest. Als gevolg hiervan 

zullen de investeringen op de afzonderlijke begraafplaatsen worden beperkt, maar zal de 

begraafplaats Zevenberg sneller moeten worden uitgebreid. Daarnaast blijven de onderhoudskosten 

voor de bestaande begraafplaatsen bestaan en zullen daar blijvend begravingen plaats blijven 

vinden (bijzettingen, opnieuw in gebruikname etc.). 
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7.3. Overige zaken 

7.3.1. Begraafplaats Noordscheschut 

Zoals al eerder gemeld heeft de gemeenteraad in 2008 de uitgangspunten voor het toekomstige 

begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Eén van deze uitgangspunten luidde als volgt: 

Ieder dorp dient vooralsnog haar eigen begraafplaats te hebben/te houden indien dit technisch en 

financieel haalbaar is. 

Alle dorpen behalve Noordscheschut hebben momenteel een begraafplaats. In Noordscheschut zou 

op basis van genoemd uitgangspunt een begraafplaats moeten worden aangelegd. De afgelopen 

jaren is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor de aanleg van een begraafplaats. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat er weinig locaties in Noordscheschut geschikt zijn voor de aanleg van een 

begraafplaats. Uiteindelijk is uit een selectie van 3 plekken gekozen voor de locatie aan de 

Coevorderstraatweg.  

 

Op basis van deze locatiekeuze is er een raming gemaakt voor de realisatie van de begraafplaats. 

Deze komt neer op ca. € 800.000. Dit is meer dan in eerste instantie geraamd was voor de aanleg 

van een begraafplaats in Noordscheschut. In deze raming zitten een aantal onzekerheden, zoals de 

ramingen van de bodemsanering en de geluidswal. Mogelijk kunnen werkzaamheden met de 

toekomstige woningbouw worden gecombineerd. 

 

De financiële gegevens van de begraafplaats Noordscheschut zien er als volgt uit: 

 

Raming investering € 800.000 

Verhoging jaarlijks onderhoudsbudget  € 20.000 

Aantal begrafenissen per jaar 10 

7.4. Knelpunten 

7.4.1. Aanleg knekelplaatsen 

De eerste particuliere graven die voor verlenging in aanmerking komen zijn de graven die met ingang 

van 1995 op de begraafplaatsen Hoogeveen, Hollandscheveld en Elim zijn uitgegeven voor een 

periode van 20 jaar. Rechthebbenden van deze graven zullen de graven in 2015 of teruggeven aan 

de gemeente of ze verlengen de grafrechten met 10 jaar. Op basis van de bovengenoemde 

aanvullende uitgangspunten gaan we er van uit dat rechthebbenden 20% van de af te lopen 

grafrechten in 2015 teruggeeft aan de gemeente. Alvorens deze graven opnieuw in gebruik te geven, 

dienen deze te worden geruimd. De restanten uit deze graven moeten in zogenaamde 

knekelplaatsen worden geplaatst. Deze knekelplaatsen moeten voortijdig worden aangelegd.  

Kosten: € 60.000  
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7.5. Deelconclusie en voorstel investeringen 
 

In de begroting 2011-2014 zijn onderstaande investeringen opgenomen. 

 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Begraafplaats Fluitenberg 1.050.000     1.050.000 

Budget begraafplaatsen  639.740 700.000 700.000 602.000 2.641.740 

totaal 1.050.000 639.740 700.000 700.000 602.000 3.691.740 

 

Binnen dit investeringsbudget was een besteding van ruim 3 miljoen geraamd voor de realisatie van 

het resterende deel van de begraafplaats Zevenberg. 

 

Naar aanleiding van het collegeakkoord 2010-2014 zijn de investeringen op begraafplaatsen 

opgeschort in afwachting van de uitkomsten van onderliggend onderzoek. Desondanks heeft het 

college wel besloten op 7 september 2010 de meest noodzakelijke investeringen (€ 300.000) 

beschikbaar te stellen om op de begraafplaats Zevenberg te kunnen begraven. Voor begraafplaats 

Zevenberg betrof dit € 300.000. De opgenomen investering van € 1.050.000 wordt derhalve niet in 

2011 uitgegeven. 

 

De conclusie is dat door middel van keuzes het totale investeringsvolume ten opzichte van de 

begroting 2011-2014 kan worden beperkt. Dit heeft een gunstig effect op de kapitaallasten. 

7.5.1. Voorjaarsnota 2012-2015 

In de VJN 2012-2015 is het investeringsniveau van begraven  taakstellend gesteld op € 3.054.525. 

7.6. Voorstel investeringen komende 10 jaar 
 

Voorstel 

Voorgesteld wordt om de komende 10 jaar rekening te houden met onderstaande investeringen. 

Hiermee wordt voorzien in de benodigde capaciteit. 

 

 begraafplaats investering jaar 

1. Zevenberg € 362.113 2012 

2. Hollandscheveld € 40.000 2013 

3. Nieuwlande € 160.000 2017 

4. Stuifzand € 10.000 2016 

5. Nieuweroord € 17.500 2014 

6. Noordscheschut € 800.000 2013 

7. Knekelplaatsen 

 

€ 30.000 

€ 30.000 

2014 

2018 

8. Divers (paden/informatiesysteem/huisvesting) € 70.000 2012 

 Totaal € 1.519.613  

 

Toelichting op voorstel: 

Begraafplaats Zevenberg 

Begraafplaats Zevenberg is onlangs in gebruik genomen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 

de aankoop van gronden en de aanleg van de begraafplaats en de voorzieningen. Voor de komende 

jaren stonden nog grote investeringen gepland. Uit het onderzoek is gebleken dat realisatie van het 

volledige oorspronkelijke ontwerp niet nodig is om te voorzien in de benodigde capaciteit.  
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Voorgesteld wordt om te kiezen voor de in paragraaf 7.2.1 beschreven minimale variant. Hiermee 

wordt 1 vrijstaande kamer gerealiseerd, waarmee voldoende ruimte voor asbijzettingen en 

droogbegraven beschikbaar is. De poorten worden gerealiseerd en de voorlopig niet te bouwen 

delen van het Trancedron worden vervangen door opgaand groen, zodat de ruimtelijke werking 

zoveel mogelijk behouden blijft. 

Begraafplaats Hollandscheveld 

Op begraafplaats Hollandscheveld ontstaat in 2016 een capaciteitstekort. In dit onderzoek zijn de 

verschillende opties voor begraafplaats Hollandscheveld nader uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er 

mogelijkheden zijn om binnen de huidige contouren van de begraafplaats vrije ruimte beschikbaar te 

maken voor het uitgeven van graven. Ook zijn er diverse mogelijkheden om de begraafplaats uit te 

breiden.  

Voorgesteld wordt om te kiezen voor mogelijkheid 1 al dan niet in combinatie met mogelijkheid 2, 

zoals beschreven in paragraaf 7.2.2. Dit is de voordeligste mogelijkheid, waarbij voldoende 

begraafcapaciteit beschikbaar komt. Het ruimen van graven is daarmee ook niet nodig.   

Begraafplaats Nieuwlande 

Voorgesteld wordt om de begraafplaats uit te breiden. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor 

inbreiding. 

Begraafplaats Stuifzand 

Voorgesteld wordt de urnenmuur uit te breiden. 

Begraafplaats Nieuweroord 

Voorgesteld wordt het capaciteitstekort binnen de contouren van de bestaande begraafplaats op te 

lossen en de urnenmuur uit te breiden. 

Begraafplaats Noordscheschut 

Voorgesteld wordt om conform de uitgangspunten begraafplaats Noordscheschut te realiseren. Bij 

de verdere voorbereiding en aanleg zal bekeken moeten worden of en waar 

besparingsmogelijkheden liggen. 

Aanleg knekelplaatsen 

Voorgesteld wordt de benodigde knekelplaatsen te realiseren. 

Divers 

Voorgesteld wordt voor diverse kleinere investeringen (zoals verbetering paden, realisatie van een 

informatiesysteem etc.) een budget beschikbaar te stellen. 
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7.6.1. Investeringen komende 4 jaar 

Op basis van het voorgaande moet voor de jaren 2012-2015 in de investeringsplanning bij de 

meerjarenbegroting rekening worden gehouden met de volgende investeringen. 

 

begraafplaats 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Zevenberg € 362.113     

Hollandscheveld  € 40.000    

Nieuweroord   € 17.500   

Noordscheschut  € 800.000    

Knekelplaatsen   € 30.000   

Divers  70.000 PM PM PM  

Totaal € 432.113 € 840.000 € 47.500 € 0 € 1.319.613 

 

Hiermee wordt ten opzichte van de investeringsplanning bij de meerjarenbegroting 2011-2014 

(totale investeringbedrag ca. 3,7 miljoen euro) een besparing gerealiseerd van ruim 2 miljoen euro.
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8. Langere uitgiftetermijnen en flexibeler betalingsmogelijkheden 

8.1. Langere uitgiftetermijnen 
In het collegeakkoord is aangegeven dat er ingespeeld wordt op de wens van de inwoners voor 

langere uitgiftetermijnen en flexibeler betalingsmogelijkheden voor ‘eigen’ graven (= particuliere 

graven).  

Momenteel is in artikel 17, lid 1 en 2 van het Besluit begraafplaatsen 2010 onderstaande tekst 

opgenomen. Hieruit blijkt dat particuliere graven voor een maximale termijn van 20 jaar kunnen 

worden uitgegeven en na afloop van deze periode telkens met 10 jaar kunnen worden verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om invulling te geven aan de wens voor langere uitgiftetermijnen is allereerst gekeken naar de 

mogelijkheden die de wet op de Lijkbezorging hierover biedt. Deze nieuwe wet is in maart 2010 van 

kracht geworden en in artikel 28 is de bepaling opgenomen voor de uitgifte van graven. 

 

Artikel 28, lid 1 van deze wet luidt als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de lokale wetgever (de gemeente), voor de uitgifte van een 

uitsluitend recht op een graf, in haar verordening een eigen termijn kan opnemen. 

 

Voorstel 

Op basis hiervan wordt voorgesteld het uitsluitend recht op een graf voor een minimale termijn van 

10 jaar uit te geven. Hieraan wordt geen maximale termijn gekoppeld. Nabestaanden kunnen zelf de 

duur van het grafrecht bepalen, waarbij het altijd mogelijk is na afloop van de termijn het recht met 

een minimale termijn van telkens 1 jaar te verlengen. Hierbij wordt het tarief van 1 verlengingsjaar 

gelijk aan 1/10 van het tarief  voor het grafrecht. Het Besluit Begraafplaatsen hier op aan te passen. 

“Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan 

uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een 

bepaalde tijd van ten minste tien jaar worden verleend. 

Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar 

voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder 

van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf 

jaar en niet langer is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen 

registergoed”. 

1.  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de 

begraafplaats zulks toelaat, op een daartoe bij hem schriftelijk in te dienen 

aanvraag, voor de tijd van 20 jaar het recht op een particulier graf. De termijn 

begint te lopen op de datum waarop het particulier graf is uitgegeven. 

2.  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de  

rechthebbende verlengd met telkens een termijn van 10 jaar, mits de aanvraag 

voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.  
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8.2. Flexibeler betalingsmogelijkheden 
Artikel 9 van de huidige verordening Lijkbezorgingsrechten luidt als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat het momenteel al mogelijk is om in voorkomende gevallen over te gaan op een 

betaling in 3 maandelijkse termijnen. Dit blijft gehandhaafd in de verordening Lijkbezorgingsrechten.

1. De rechten als bedoeld in de tarieventabel moeten worden betaald 

binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke 

kennisgeving.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één   

aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat 

het bedrag daarvan, of schriftelijke kennisgeving, niet meer dan € 5.000,-- 

bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 

betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden 

betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn 

waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.  
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9. Eindconclusie en financiële effecten opties en voorstel 
 

De financiële effecten van de in dit onderzoek beschreven besparingsopties ten opzichte van ijkjaar 

2011 staan weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 Totale kosten Variabele kosten Vaste kosten 

Begroting 2011 € 1.388 € 210 € 1.178 

Basis € 1.192 € 206 € 986 

Optie 1 € 1.072 € 206 € 866 

Optie 2
2

€ 1.124  € 206 € 918 

Optie 3 € 1.023 € 170 € 853 

Optie 4
3

€ 1.040  € 206 € 834 

Optie 5 € 903 € 170 € 733 

Optie 6 € 955 € 170 € 785 

Optie 7 € 871 € 170 € 701 

Optie 8 € 1.175 € 206 € 970 
Alle bedragen x 1.000 euro 

 

NB. de effecten van de lagere kapitaallasten n.a.v. minder investeringen worden merkbaar vanaf 

2012 (zie paragraaf 9.2) en staan daarom niet in deze tabel. 

9.1. Variabele kosten 
Op basis van de begroting 2011 worden de variabele kosten reeds voor ca. 100% gedekt uit de 

zogenaamde begraafrechten.  De effecten van de verschillende besparingsmogelijkheden op de 

begraaftarieven zien er derhalve als volgt uit: 

 

 Variabele kosten Inkomsten uit begraafrechten Effect tarieven begraafrecht 

Begroting 2011 € 210 € 210 € 0 

Basis € 206 € 210 - € 4,5 

Optie 1 € 206 € 210 - € 4,5 

Optie 2 € 206 € 210 - € 4,5 

Optie 3 € 170 € 210 - € 40 

Optie 4 € 206 € 210 - € 4,5 

Optie 5 € 170 € 210 - € 40 

Optie 6 € 170 € 210 - € 40 

Optie 7 € 170 € 210 - € 40 

Optie 8 € 206 € 210 - € 4,5 
Alle bedragen x 1.000 euro 

 

Omdat de variabele kosten voor 100% worden gedekt wordt nu verder ingezoomd op de vaste 

kosten. Voor de overzichtelijkheid laten we de variabele kosten derhalve op de volgende pagina’s 

buiten beschouwing. 

 

                                                           
2
 Bij de berekening is uitgegaan van uitbesteding aan de vrije markt. Bij de voorgestelde keuze om niet te 

kiezen voor uitbesteding, maar om de meerkosten niet ten laste van de post lijkbezorging te brengen, zullen 

de vaste kosten vanwege de volledige BTW compensatie met 15.999 euro verder afnemen. 
3
 Zie voetnoot 2. Door combinatie van optie 1 en 2 kunnen de vaste kosten verder afnemen met 7.535 euro 

vanwege de volledige BTW compensatie. 
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9.2. Vaste kosten 
De effecten die de diverse besparingsmogelijkheden hebben op de tarieven en de bijdrage uit de 

algemene middelen zijn weergegeven in onderstaande tabellen.  

 

In eerste instantie zijn de effecten weergegeven van de vastgestelde begroting 2011-2014 obv  

ongewijzigd beleid. 

  Dekking uit grafrechten 70% Dekking uit algemene middelen 30% 

 Vaste 

kosten 

Huidige 

opbrengsten 

Percentage 

inkomsten uit 

grafrecht 

Effect 

tarieven 

Huidige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Percentage 

bijdrage uit 

algemene 

middelen 

Effect 

bijdrage 

algemene 

middelen 

2011 € 1.178 € 624 53% € 200 + € 554 47% € 200 - 

2012 € 1.279 € 703 55% € 192 + € 576 45% € 192- 

2013 € 1.307 € 771 59% € 144 + € 534 41% € 142 - 

2014 € 1.342 € 859 64% € 80 + € 483 36% € 80 - 

2015 € 1.388 € 930 67% € 42+ € 458 33% € 42 - 

Alle bedragen x 1.000 euro 

 

De onderstaande tabel geeft vervolgens de effecten weer van de “Basis” obv de vastgestelde 

begroting 2011-2014 en ongewijzigd beleid. 

  Dekking uit grafrechten 70% Dekking uit algemene middelen 30% 

 Vaste 

kosten 

Huidige 

opbrengsten 

Toekomstige 

opbrengsten 

Effect 

tarieven 

Huidige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Toekomstige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Effect 

bijdrage 

algemene 

middelen 

2011 € 986 € 624 € 690 € 66 + € 554 € 296 € 258- 

2012 € 1.087 € 703 € 761 € 58 + € 576 326 € 250- 

2013 € 1.115 € 771 € 781 € 10 + € 534 € 335 € 199 - 

2014 € 1.150 € 859 € 805 € 54 - € 483 € 345 € 138 - 

2015 € 1.196 € 930 € 837 € 93 - € 458 € 359 € 99 - 

Alle bedragen x 1.000 euro 

 

De onderstaande tabel geeft de effecten weer van de “Basis” incl. het voorgestelde gewijzigde 

investeringsschema. 

  Dekking uit grafrechten 70% Dekking uit algemene middelen 30% 

 Vaste 

kosten 

Huidige 

opbrengsten 

Toekomstige 

opbrengsten 

Effect 

tarieven 

Huidige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Toekomstige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Effect 

bijdrage 

algemene 

middelen 

2011 € 986 € 624 € 690 € 66 + € 554 296 € 258 - 

2012 € 1.019 € 703 € 713 € 10 + € 576 306 € 270 - 

2013 € 1.035 € 771 € 725 € 46 - € 534 311 € 223 - 

2014 € 1.080 € 859 € 756 € 103 - € 483 324 € 159 - 

2015 € 1.085 € 930 € 760 € 170 - € 458 326 € 132 - 

Alle bedragen x 1.000 euro 

 



Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen  42 

 

9.3. Financiële effecten voorstel en eindconclusie 
 

Financiële effecten voorstel 

Wanneer ingestemd wordt met het voorstel (doorvoeren van de besparingen uit basis, optie 4 en 8 

en het gewijzigde investeringsschema) dan resulteert dat voor de vaste kosten, inkomsten uit de 

tarieven en de bijdrage uit de algemene middelen in onderstaand overzicht.  

 

  Dekking uit grafrechten 70% Dekking uit algemene middelen 30% 

 Vaste 

kosten 

Huidige 

opbrengsten 

Toekomstige 

opbrengsten 

Effect 

tarieven 

Huidige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Toekomstige 

bijdrage 

algemene 

middelen 

Effect 

bijdrage 

algemene 

middelen 

2011 € 818 € 624 € 573 € 51 - € 554 € 245 € 309 - 

2012 € 851 € 703 € 596 € 107 - € 576 € 255 € 321 - 

2013 € 866 € 771 € 606 € 165 - € 534 € 260 € 274 - 

2014 € 912 € 859 € 638 € 221 - € 483 € 274 € 209 - 

2015 € 916 € 930 € 641 € 289 - € 458 € 275 € 183 - 

Alle bedragen x 1.000 euro 

 

Eindconclusie 

Bij het doorvoeren van het voorstel is de kostendekkende verhouding gerealiseerd. Ten aanzien van 

de vaste kosten dalen de tarieven ten opzichte van de verwachting uit de begroting met 51.000 euro 

in 2011 oplopend tot 289.000 in 2015. De bijdrage uit de algemene middelen daalt met 309.000 

euro in 2011 aflopend tot 183.000 euro in 2015. De totale opbrengst uit de tarieven kan in 2012 

dalen met ruim 100.000 euro. De tarieven kunnen navenant worden bijgesteld. 

 

Ten aanzien van de variabele kosten kunnen de tarieven voor het begraafrecht beperkt dalen (ca. 

4500 euro). Hier was al sprake van een 100% kostendekkendheid. 

 

De effecten kunnen met ingang van 2012 in de meerjarenbegroting worden verwerkt. 



Bijlagen
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Bijlage I Opbouw uren beheer en onderhoud 
 

 aandachtsgebied eigen uren  uren derden 

eigen inzet vervanging Alescon overig 

Onderhoud Hoogeveen 4.050 330 2.000 120 

Onderhoud Zevenberg 756   200   

Onderhoud Pesse 594 430 
7.100 200 

Onderhoud overige begr. 730   

Begrafenissen en 

asbestemmingen 2.772   0   

overige taken (adm/etc) 1.052   0   

Groenbeheer/service 384   0   

Verlofstuw/studie totaal 0   0   

Totaal 10.338 760 9.300 320 

Brongegevens werkverdeling 2011 raming in uren  

 
Brongegevens werkverdeling uren derden (bron voorman begraven) 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale ureninzet jaarbasis boven de 20.000 uren zit. De verdeling 

over eigen medewerkers en externen is ongeveer gelijk.  
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Bijlage II uitgiftepatroon graven 
 

 

Begraafplaats Uitgiftejaar Uitgiftetermijn (jr) Einde uitgiftetermijn 

Hoogeveen 1990-1994 30 2020 

 1995-heden 20 2015 

Hollandscheveld 1990-1994 30 2020 

 1995-heden 20 2015 

Elim 1990-1995 30 2020 

 1995-heden 20 2015 

Tiendeveen 1982-1998 25 2007 

 1999-heden 20 2019 

Nieuwlande 1989-1998 20 (alg. graven) 2009 

 1999-heden 20 2019 

Pesse 1999-heden 20 2019 

Stuifzand 1999-heden 20 2019 

Nieuweroord 1994-1998 20/30 2014/2024 

 1999-heden 20 2019 

 

Uit bovenstaan overzicht blijkt dat er op een aantal begraafplaatsen (Tiendeveen en Nieuwlande) 

reeds graven geruimd zouden kunnen worden of grafrechten dienen te worden verlengd. Echter, ten 

tijde van de herindeling in 1998 is de begraafadministratie van de toenmalige gemeenten niet 

overgedragen aan de heringedeelde gemeente Hoogeveen. Met andere woorden: van de dorpen die 

tijdens de herindeling bij de gemeente Hoogeveen zijn toegevoegd is de begraafadministratie bij ons 

bekend sinds 1998. Gegevens van voor de herindeling zijn verloren gegaan. 
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Bijlage III Uitgegeven graven 
 

Begraafplaats Hoogeveen oost (oude kom) 

 

   Algemene graven 

  ged. V 40 t/m 53 14 

ged. V 78 t/m 152 75 

ged. V 147 t/m 353 207 

RK V 747 t/m 803 57 

totaal 

 

353 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 ged. I 2 t/m 392 391 

ged. II 1 t/m 542 542 

ged. III 463 t/m 1163 701 

ged. IV 1 t/m 462 +15 477 

ged. IV 1a t/m 78a 78 

RK V 1 t/m 80 80 

RK VI 1 t/m 98 98 

totaal 

 

2367 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 ged. VI nieuw 1 t/m 835 835 

ged. V nieuw 1 t/m 49 49 

totaal 

 

884 

   Kindergraven 

  totaal 

  

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 884 25% 

onbepaalde tijd graven 2367 66% 

algemene graven 353 10% 

kindergraven 0 0% 

totaal 3604 
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Begraafplaats Hoogeveen west (nieuwe kom) 

 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

  

 

1 t/m 2004 2004 

 

2069 t/m 2132 64 

 

2206 t/m 2279 74 

 

2362 t/m 2451 90 

 

2544 t/m 2637 94 

 

2736 t/m 2827 92 

 

2932 t/m 2989 58 

 

2990 t/m 3120 131 

 

2159 t/m 3427 1269 

 

3466 t/m 5298 1833 

 

5417 t/m 5605 189 

 

5606 t/m 5675 70 

totaal 

 

5968 

   Eigen graven bepaalde tijd 30 jaar 

  

 

2005 t/m 2019 15 

 

2051 t/m 2068 18 

 

2133 t/m 2151 19 

 

2186 t/m 2205 20 

 

2280 t/m 2301 22 

 

2337 t/m 2361 25 

 

2452 t/m 2479 28 

 

2516 t/m 2543 28 

 

2638 t/m 2667 30 

 

2722 t/m 2735 14 

 

3121 t/m 3158 38 

 

3428 t/m 3465 37 

 

5334 t/m 5416 83 

 

6001 t/m 6321 321 

totaal 

 

698 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

  

 

6322 t/m 6839 518 

 

7164 t/m 7248 85 

 

7249 t/m 7315 67 

 

7000 t/m 7163 164 

 

8001 t/m 8010 10 

totaal 

 

844 

   Kindergraven 

  

 

onbepaalde tijd 67 
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30 jaar 43 

 

20 jaar 45 

totaal 

 

155 

   GEDEELTE RK 

  Eigen graven onbepaalde tijd 1 t/m 130 130 

   Eigen graven 30 jaar 

  

 

131 t/m 140 10 

 

218 t/m 250 33 

totaal 

 

43 

   Eigen graven 20 jaar 

  

 

251 t/m 281 31 

 

154 t/m 185 32 

totaal 

 

63 

   Algemene graven 282 t/m 311 30 

   Kindergraven 141 t/m 143 3 

   GEDEELTE ISL 

  Algemene graven 

 

33 

   Eigen graven onbepaalde tijd 1 t/m 52 52 

Eigen graven 30 jaar 53 1 

Eigen graven 20 jaar 54 t/m 85 32 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 Eigen graven onbepaalde tijd 5968 78% 

eigen graven bepaalde tijd  1542 20% 

algemene graven 0 0% 

kindergraven 155 2% 

totaal 7665 

 

   RK eigen graven onbepaalde tijd 130 48% 

RK eigen graven bepaalde tijd 106 39% 

RK algemene graven 30 11% 

RK kindergraven 3 1% 

totaal 269 

 

   ISL eigen graven onbepaalde tijd 52 44% 

ISL eigen graven bepaalde tijd 33 28% 

ISL algemene graven 33 28% 

totaal 118 
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Begraafplaats Hollandscheveld 

 

   Algemene graven 

  ged. II 898 t/m 1164 267 

ged. III, rij C 1 t/m 112 112 

ged. III, rij D 1 t/m 112 112 

ged. III, rij E 1 t/m 112 112 

ged. III, rij F 1 t/m 112 112 

totaal 

 

715 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 ged. I 1 t/m 662 662 

ged. II 663 t/m 897 235 

ged. II 

1242 t/m 

1397 156 

ged. III, rij B 1 t/m 56 56 

ged. III 1 t/m 154 154 

ged. III 528 t/m 662 135 

totaal 

 

1398 

   Eigen graven bepaalde tijd 30 jaar 

 

ged. II 

1167 t/m 

1241 75 

ged. IV 

1500 t/m 

1533 34 

ged. IV 

1546 t/m 

1615 70 

totaal 

 

179 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 

ged. IV 

1616 t/m 

2099 484 

ged. II 

 

2 

totaal 

 

486 

   Kindergraven 

  bepaalde tijd 

 

15 

totaal 

 

15 

   

   

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 665 24% 

onbepaalde tijd graven 1398 50% 

algemene graven 715 26% 

kindergraven 15 1% 
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totaal 2793 

 Begraafplaats Elim 

  

   Algemene graven 

  ged. III 9 t/m 148 140 

 

149 t/m 250 102 

ged. IV 1 t/m 206 206 

verder 564 t/m 731 168 

 

988 t/m 1008 21 

totaal 

 

637 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 ged. I 1 t/m 98 98 

ged. II 1 t/m 94 94 

verder 1 t/m 215 215 

 

274 t/m 563 290 

totaal 

 

697 

   Eigen graven bepaalde tijd 30 jaar 

 verder 216 t/m 273 58 

 

801 t/m 836 36 

totaal 

 

58 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 verder 837 t/m 936 100 

 

947 t/m 954 8 

 

1018 t/m 

1107 90 

totaal 

 

198 

   Kindergraven 

  30 jaar 

 

2 

20 jaar 

 

8 

totaal 

 

10 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 256 16% 

onbepaalde tijd graven 697 44% 

algemene graven 637 40% 

kindergraven 10 1% 

totaal 1600 
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Begraafplaats Nieuwlande 

 

   Algemene graven 

  

 

1 t/m 9 9 

totaal 

 

9 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 

 

1 t/m 374 374 

totaal 

 

374 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 

 

375 t/m 417 43 

nieuw gedeelte 1 t/m 89 89 

totaal 

 

132 

   Kindergraven 

  onbepaalde tijd 

 

15 

bepaalde tijd 

 

1 

totaal 

 

16 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 132 25% 

onbepaalde tijd graven 374 70% 

algemene graven 9 2% 

kindergraven 16 3% 

totaal 531 
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Begraafplaats Pesse 

  

   Algemene graven 

  ged. IV 

 

375 

ged. V 

 

90 

vanaf 1998 

 

2 

totaal 

 

467 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 ged. I 601 t/m 770 170 

ged. II 316 t/m 411 96 

ged. III 1 t/m 315 315 

ged. V 401 t/m 577 177 

blok A 1 t/m 49 49 

blok B 115 t/m 223 109 

blok C 50 t/m 114 65 

blok D 273 t/m 288 16 

totaal 

 

997 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 blok D 289 t/m 366 78 

blok E 1 t/m 31 31 

blok F 1 t/m 22 22 

blok G 1 t/m 18 18 

totaal 

 

149 

   Kindergraven 

  Blok B 

 

9 

Blok I gedeelte II 

 

7 

vanaf 1998 

 

2 

totaal 

 

18 

   

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

bepaalde tijd graven 149 9% 

onbepaalde tijd graven 997 61% 

algemene graven 467 29% 

kindergraven 18 1% 

totaal 1631 
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Begraafplaats Stuifzand 

 

   Algemene graven 

  rij 12 

 

6 

totaal 

 

6 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 rij 1 1 t/m 10 10 

rij 2 11 t/m 24 + 265 t/m 266B 18 

rij 3 24 A-C t/m 38 + 261-264 22 

rij 4 38 B-C +39 t/m 56 + 258-260 23 

rij 5 57 t/m 68 + 253 t/m 257A 18 

rij 6 70 t/m 74 + 74A t/m 74O 20 

rij 7 75 t/m 94 + 247 t/m 252 26 

rij 8 94 A-E + 95 t/m 109 + 241 t/m 246 26 

rij 9 111 t/m 125 + 235 t/m 240A 22 

rij 10 126 t/m 140 + 229 t/m 234A 22 

rij 11 140A-F + 141 t/m 157 + 270, 270A 25 

rij 12 158 t/m 169 + 14 (-6 alg. graven) 20 

rij 13 170 t/m 183 + 183A-C 17 

Blok A 225 t/m 228 4 

totaal 

 

273 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 Blok A 197 t/m 224 28 

Blok B, rij 14 11 t/m 16 6 

totaal 

 

34 

   Kindergraven 

  rij 6 69 1 

rij 13 170 t/m 171 en 1 t/m 2 4 

 

313 t/m 314 2 

totaal 

 

7 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 34 11% 

onbepaalde tijd 

graven 273 85% 

algemene graven 6 2% 

kindergraven 7 2% 

totaal 320 
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Begraafplaats Tiendeveen 

 

   Algemene graven 

  Blok B 1 t/m 6 6 

totaal 

 

6 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 Blok A 1 t/m 70 70 

Blok A 1 t/m 72 72 

Blok A 207 en 208 2 

Blok A 77 t/m 141 65 

Blok C 1 t/m 180 180 

Blok D 256 t/m 274 19 

totaal 

 

408 

   Eigen graven bepaalde tijd 25 jaar 

 Blok D 275 t/m 390 116 

Blok E 391 t/m 399 9 

Blok E 414 t/m 423 10 

Blok E 444 t/m 447 4 

totaal 

 

139 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 Blok E 448 t/m 453 6 

Blok E 463 t/m 489 27 

Blok E 400 t/m 411 12 

Nieuwe deel 1 t/m 5 5 

totaal 

 

50 

   Kindergraven 

  blok A, onbep. tijd 142 t/m 206 65 

 

73a t/m 76c 12 

totaal 

 

77 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 189 28% 

onbepaalde tijd graven 408 60% 

algemene graven 6 1% 

kindergraven 77 11% 

totaal 680 
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Begraafplaats Nieuweroord 

 

   Algemene graven 

  Blok V, rij 3 en 4 

 

75 

nieuw gedeelte 1 t/m 7 7 

ged. IV 94 t/m 149 56 

ged. IV 152 en 155 a 2 

blok 5 1 t/m 67 + 1 68 

blok 5 28 t/m 53 + 23 t/m 27C 34 

blok 5 68 t/m 90B + 32, 33 27 

blok 5 (eigen graven) 45a en b, 61a, 71 a en b, 89 a,b,c,d en 91a en b -13 

totaal 

 

256 

   Eigen graven onbepaalde tijd 

 Blok B, rij a 1 t/m 39 39 

Blok B, rij b 1 t/m 9 + 22 t/m 25 13 

Blok B, rij c 1 t/m 27 27 

Blok B, rij d 1 t/m 27 27 

Blok B, rije 1 t/m 28 28 

Blok A, rij h 1 t/m 36 36 

Blok A, rij g 1 t/m 36 36 

Blok A, rij f 1 t/m 35 35 

Blok A, rij e 1 t/m 35 35 

rij V 1 t/m 39 39 

Blok V, rij 1en 2 

 

35 

Blok A, rij a 1 t/m 27 27 

Blok A, rij b 1 t/m 28 28 

Blok A, rij c 1 t/m 30 30 

Blok A, rij d 1 t/m 31 31 

blok 5 45a en b, 61a, 89 a,b,c,d en 91a en b 9 

ged. I 1 t/m 38 + 2 40 

ged. II 39A t/m 83 46 

ged. III 1 t/m 28 + 10 38 

ged. IV 42A t/m 59 19 

ged. IV 22 t/m 42 21 

ged. IV 150 t/m 155 6 

ged. V 1 t/m 33 + 4 37 

nieuw gedeelte 1 t/m 36 36 

totaal 

 

718 

   Eigen graven bepaalde tijd 20 jaar 

 blok 5 71a en b 2 

nieuw gedeelte 37 t/m 45A 10 

 

46 t/m 52A 8 
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53A t/m 162 111 

totaal 

 

131 

   Kindergraven 

  nieuw gedeelte 1 t/m 4 4 

totaal 

 

4 

   verhouding tov alle uitgegeven graven 

 bepaalde tijd graven 131 12% 

onbepaalde tijd 

graven 718 65% 

algemene graven 256 23% 

kindergraven 4 0% 

totaal 1109 
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Hoogeveen-

oost 

Hoogeveen-

west 

Hollandscheveld Elim Nieuwlande Pesse Stuifzand Tiendeveen Nieuweroord

Aantal  

graven 

3.604 8.052 2.793 1.600 531 1.631 320 680 1.109

Onbepaalde 

tijd 

66% 78% 50% 44% 70% 61% 85% 60% 65%

Bepaalde tijd 25% 20% 24% 16% 25% 9% 11% 28% 12%

Kindergraven 0% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 11% 0%

Algemene 

graven 

10% 0% 26% 40% 2% 29% 2% 1% 23%

Onbepaalde 

tijd 

 48%       

Bepaalde tijd  39%       

Kindergraven  1%       

Algemene 

graven 

 11%       

Onbepaalde 

tijd 

 44%       

Bepaalde tijd  28%       

Algemene 

graven 

 28%       
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Bijlage IV Onderverdeling kosten en inkomsten  
De kosten in de post Lijkbezorging (724) van de begroting zijn  opgesplitst in een vijftal posten. De 

begraafplaatsen Hoogeveen en Fluitenberg hebben een eigen post en de overige begraafplaatsen 

zijn onderverdeeld in de posten dorpen Zuid en dorpen Noord. Vanwege deze indeling is het niet 

mogelijk per begraafplaats een kostenanalyse te maken. Daarom is op basis van de posten in de 

begroting een overzicht op onderdelen gemaakt. De huidige kostenverdeling ziet er derhalve als 

volgt uit: 

 

Opbrengsten; prognose begroting 2011  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Totaal € 834.312 

Niet financiële opbrengsten:  

De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de tarievenopbouw, 

kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 

 

Totale kosten; prognose begroting 2011: € 1.387.986   

Bestaande uit: Variabele kosten Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 221.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209 

Begrafenissen € 160.042  

Beleidsontwikkeling  € 129.005 

Overig  € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden  € 280.680 

Totaal € 210.107 € 1.177.879 

 

Opbouw kostenexploitatie 

De hierboven genoemde posten zijn opgebouw uit de volgende onderdelen. 

 

Onderdeel inhoud Jaar van 

realisatie 

kosten 

Kapitaallasten Uitbreiding begraafplaats Hoogeveen westzijde 1
e
 

fase  

1995 € 94.634 

 Uitbreiding begraafplaats Hoogeveen westzijde 2
e
 

fase 

1995 € 34.954 

 Urnenmuur/tuin begraafplaats Hoogeveen 1995 € 25.506 

 Uitbreiding urnenmuur begraafplaats Hoogeveen 1995 € 14.623 

 Aanleg asverstrooiingsveld begraafplaats 

Hoogeveen 

1995 € 5.773 

 Urnenveld begraafplaats Hoogeveen 2005 € 12.584 

 Urnenmuur begraafplaats Hoogeveen en 

asfaltpaden 

2008 € 16.678 

 Uitbreiding begraafplaats Elim 1995 15.981 

 Parkeerterrein begraafplaats Elim 1995 37.682 

 Uitbreiding begraafplaats Elim/1989 1995 55.995 

 Uitbreiding begraafplaats Hollandscheveld 3
e
 fase 1995 € 23.635 

 Verharding hoofdpad begraafplaats 1995 € 9.610 
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Hollandscheveld 

 Verharden hoofdpaden begraafplaats Elim 1995 € 13.001 

 Schaftruimte begraafplaats Elim 1997 € 41.391 

 Uitbreiding begraafplaat Elim 1997 € 94.859 

 Urnenmuur Hollandscheveld en asfaltpaden 2006 € 75.125 

 Urnennissen begraafplaats Hollandscheveld 2010 € 25.823 

 Saneren begraafplaats Elim 2010 € 32.725 

 Inbreiden begraafplaats Hollandscheveld 2010 € 82.333 

 Begraafplaats Noordscheschut 2010 € 11.825 

 Ruimingswerkzaamheden begraafplaats 

Hollandscheveld 

2011 € 0 

 Urnenmuur begraafplaats Elim 2011 € 0 

 Uitbreiding begraafplaats Nieuweroord 1998 € 121.567 

 Bestrating urnenmuur 1998 € 1.568 

 Urnenmuur Nieuweroord 2006 € 16.803 

 Begraafplaats Tiendeveen 2007 € 238.360 

 Aanleg begraafplaats Noordscheschut 2009 € 11.752 

 Uitbreiding begraafplaats Stuifzand 2011 € 0 

 Aankoop grond tbv nieuwe begraafplaats 

Hoogeveen 

2002 € 190.668 

 Nieuwe begraafplaats Hoogeveen 2003 € 195.000 

 Begraafplaats Hoogeveen 2005 € 

1.653.672 

 Begraafplaats Fluitenberg 2012 € 741.941 

 Onderkomen begraafplaats Nieuwlande 2004 € 20.011 

Totaal kapitaallasten   € 220.436 

    

Beheer en 

onderhoud 

Personeelsuren cluster Realisatie & Beheer  € 513.209 

    

Begrafenissen Personeelsuren cluster Realisatie & Beheer  € 135.599 

 Personeelsuren Gemeentewinkel  € 24.443 

Totaal begrafenissen   € 160.042 

    

Beleidsontwikkeling Personeelsuren cluster Strategie, Beleid & 

Projecten 

 € 129.005 

    

Overige Kosten van telefoon, fax, ed.  € 2.575 

 Verzekeringen  € 344 

 Onroerendezaakbelasting  € 10 

 Rioolrechten  € 931 

 Reinigingsrechten  € 9.562 

 Zuiveringslasten  € 568 

 Waterschapslasten  € 2.443 

 Gasverbruik  € 1.397 

 Electriciteitsverbruik  € 3.322 

 Waterverbruik  € 1.577 

Totaal Overig   € 21.346 
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Tractie Kosten gebruik materieel  € 62.581 

    

Inhuur derden Kosten inhuur derden ( waaronder Alescon)  € 263.305 

 Kosten inhuur derden tbv onderhoud gebouwen  € 8.152 

 Stortkosten  € 1.158 

 Diverse kosten  € 5.177 

Totaal inhuur derden   € 277.792 

 

 

De kosten staan als volgt geclusterd in de begroting: 

 

  Begraafplaats uren 

kosten 

(41) 

kap lst 

(42) Totaal variabel Vast   

4072400101 Hoogeveen 435.208 76.206 10.468 521.882 57.155 464.728 
  

4072400102 Dorpen Zuid 101.132 57.655 32.818 191.605 43.241 148.364 
  

4072400103 Dorpen Noord 70.027 84.256 25.311 179.594 63.192 116.402 
  

4072400104 Fluitenberg 245.378 25.000 152.526 422.904 18.750 404.154 
  

  vastgoed begraven 34.438 32.386 0 66.824 24.290 42.535 
  

  

begrafenissen op kosten 

gem.   5.177   5.177 3.480 1.697   

Totaal    886.183 280.680 221.123 1.387.986 210.107 1.177.879 
  

Bron financieel systeem gegevens 2011 
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Bijlage V “Basis” 
 

Om tot de gecorrigeerde werkelijkheid te komen worden onderstaande wijzigingen voorgesteld.  

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Uit de jaarrekening en begroting is gebleken dat de kosten (uren Gemeentewinkel à € 24.443) wel op 

de post Lijkbezorging geraamd worden, maar daar niet geboekt worden. De legesinkomsten worden 

ook niet op de post Lijkbezorging geboekt. Voor 2011 gaat dit om € 24.443 aan geraamde kosten. 

Om dit te corrigeren worden de uren van de gemeentewinkel daadwerkelijk geboekt op de post 

Lijkbezorging en worden de opbrengsten verhoogd met een correctieboeking van de legesinkomsten 

à € 24.443. 

 

Terugdringen kosten beleidsontwikkeling € 116.105 

Er worden naar verhouding veel interne (beleids)uren toegerekend aan de post Lijkbezorging. Dit 

betreffen voornamelijk personeelskosten van het cluster Strategie Beleid en Projecten. Op basis van 

een reële inschatting wordt uitgegaan van een reductie van deze kosten van 90%. 

 

Automatiseringspakketten & besparing personeelskosten € 4.549 

Om maximaal gebruik te maken van de aanwezige automatiseringspakketten moeten het eerste jaar 

kosten gemaakt worden voor digitalisering en implementatie. Het betreft hier alleen het 

digitaliseren van de gegevens en het optimaliseren van het gebruik van de aanwezige systemen. 

Deze kosten zijn in circa drie jaar terugverdiend. 

Dit brengt de volgende éénmalige kosten met zich mee: 

1. Invoeren alle gegevens Key2begraven (6 weken schaal 5) 36x6x€ 46,56 = € 10.057 

2. Inrichten applicaties (schatting) € 5.000 

 

Door volledige digitalisering van alle bestanden neemt het risico dat deze gegevens verloren gaan af 

en neemt de toegankelijkheid (voor bijvoorbeeld nabestaanden) toe. Geen kans meer op fouten 

door dubbele administraties. De dienstverlening wordt verbeterd door verdere digitalisering en 

daarmee 24 uur per dag beschikbaarheid. Alle leges en grafrechten worden daadwerkelijk geïnt, ook 

als in 2015 de eerste verlengingen er aan komen. 

 

Zodra maximaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige automatiseringspakketten dan levert dit 

een structurele besparing in de personeelskosten op van € 4.549. (372 x 15 minuten (uitdraai maken, 

in envelop stoppen, versturen, openen, handmatig invoeren, dubbele invoer in twee systemen, 

handmatige invoer agenda) uitgaande van schaal 6 à € 48,91) = 93 uur).  

 

Omdat de salarisbetalingen van de betreffende medewerkers wel gewoon doorgaan worden de 

besparingen door efficiencyverhoging pas gerealiseerd bij een daadwerkelijke teruggang in formatie. 

 

Correctieboeking kapitaallasten Zevenberg € 22.000 

Ten behoeve van de aanleg van de begraafplaats Zevenberg is een aantal jaren geleden grond 

aangekocht. Destijds zijn er meer gronden aangekocht die niet als begraafplaats worden benut, 

maar waarvan de kosten wel op de post Lijkbezorging drukken. De capaciteit op de begraafplaats 

biedt voldoende mogelijkheden om de komende jaren op Zevenberg te kunnen begraven. Om deze 

reden worden de kosten van deze foutieve boeking overgeboekt naar “Complex 99”. Er is een 
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correctieboeking opgenomen, waardoor de kapitaallasten in het eerste jaar worden verlaagd met € 

22.000.  

 

Volledige BCF € 53.329 

In de huidige begroting zijn alle kosten die gemaakt worden op de begraafplaatsen (dus ook de 

kosten voor het groenonderhoud) opgenomen in de post Lijkbezorging. Maar bij het onderhoud van 

de openbare ruimte is de BTW compensabel. Om binnen de post Lijkbezorging maximaal gebruik te 

kunnen maken van het BTW compensatiefonds worden de kosten van inhuur derden zo veel 

mogelijk toegeschreven aan de post Openbaar groen en openluchtrecreatie (560). Hierdoor nemen 

de totale onderhoudskosten voor de gemeente niet af, op de aftrekbare BTW na. 19% BTW op € 

280.680 = € 53.329.  

Over eigen uren wordt geen BTW gerekend. Tractie en kapitaallasten zijn in de BTW berekening niet 

meegenomen.  

 

Boekhoud technisch gezien worden de kosten van inhuur derden toegeschreven aan de post 

openbaar groen en openluchtrecreatie, maar in de kostentoerekening worden deze meegenomen 

binnen de post Lijkbezorging. Met andere woorden: de onderhoudskosten ( € 280.680) worden 

boekhoudkundig toegeschreven aan de post openbaar groen en openluchtrecreatie, maar het 

uiteindelijke resultaat/effect (280.680- (19% van € 280.680 =) € 53.329 = € 227.351) wordt 

meegenomen in de kostentoerekening van de post Lijkbezorging en worden derhalve gedekt door 

de tarieven. 

 

Wanneer bovengenoemde punten worden verwerkt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 

Opbrengsten “Basis”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Begroting 2011 Correcties Basis 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 221.123 € 22.000  € 199.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209   € 513.209 

Begrafenissen € 160.042  € 4.549 € 155.493  

Beleidsontwikkeling  € 129.005 € 116.105  € 12.900 

Overig  € 21.346   € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516  € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden  € 280.680 € 53.329  € 227.351 

Totaal € 210.107 € 1.177.879  € 205.558 € 986.445 
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Bijlage VI  Optie 1   
 

Optie 1 betreft het verlagen van het onderhoudsbudget met 20%. Deze besparing kan gerealiseerd 

worden op de post “Inhuur derden”. Dit betekent dat de gemeente mogelijk te maken krijgt met 

desintegratiekosten. 

 

Het financiële effect van deze optie wordt berekend aan de hand van de basis.  Doordat wij bij deze 

optie de inhuur gaan wijzigen moeten wij ook een correctie toepassen op de BCF. Bij de “Basis” is 

uitgegaan van volledige BCF over de oorspronkelijke post “Inhuur derden”, maar doordat deze 

laatste post wordt verlaagd,wordt de BCF ook minder.  

 

De berekening wordt als volgt: 

De onderhoudskosten bestaan uit de posten “Beheer en onderhoud”, 15% van de post “Tractie” en 

de volledige post “Inhuur derden”. In bedrag: € 742.437 (= € 513.209 + (15% van € 12.516=) € 1.877  

+ € 227.351). 20% hiervan is € 148.487.  

Dit wordt volledig ten laste gebracht van de inhuur derden.  

 

Doordat wij het onderhoudbudget gaan verlagen moeten wij een correctie toepassen op de BCF. We 

schuiven dan immers  minder door naar de post openbaar groen en openluchtrecreatie in verband 

met de BCF, dan levert dit een correctie  op van 19% BTW op € 148.487 = € 28.213 (controle totale 

BCF op € 280.680 wordt nu compensatie op € 280.680 -/- € 148.487) 

 

De totale correctie op de post inhuur derden wordt dus € 148.487 -/- € 28.213 = € 120.275 

 

Wanneer dit verwerkt wordt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe kostenverdeling er als volgt 

uit: 

 

Opbrengsten “Optie 1”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 1 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten    € 199.123    € 199.123 

Beheer en onderhoud   € 513.209    € 513.209 

Begrafenissen € 155.493     € 155.493   

Beleidsontwikkeling   € 12.900    € 12.900 

Overig   € 21.346    € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516   € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden   € 227.351 120.275   € 107.076 

Totaal € 205.558 € 986.445 € 120.275 € 205.558 € 866.170 
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Bijlage VII Optie 2   
 

Optie 2 betreft de inzet van Alescon versus uitbesteden derden. Deze besparing wordt gerealiseerd 

op de post “Inhuur derden” door a. uitbesteden op de vrije markt (dit betekent wel dat de gemeente 

mogelijk te maken krijgt met desintegratiekosten), of b. de meerkosten van inhuur Alescon anders 

toeschrijven dan aan het product Lijkbezorging. 

 

Het financiële effect van optie 2a wordt berekend aan de hand van de “Basis”. Dit heeft te maken 

met de BCF. Bij de “Basis” is uitgegaan van volledige BCF over de oorspronkelijke post “Inhuur 

derden”, maar doordat op deze post wordt bezuinigd,wordt de BCF ook minder.  

 

De berekening wordt dan als volgt: 

Door het deel van Alescon van de post inhuur derden uit te besteden wordt het 

aanbestedingsvoordeel op 30% worden geschat (Alescon-medewerkers worden op ca. 70% van de 

IMAG norm geschat). Dit levert een mogelijke efficiëncybesparing op van 100/(100-19)* € 227.351 x 

30% = € 84.204. Het nieuwe budget inhuur derden wordt hierdoor € 280.680 - € 84.204 = € 196.476.  

Wanneer vervolgens dit resterende budget wordt verschoven naar de post openbaar groen en 

openluchtrecreatie in verband met de BCF, dan levert dit een voordeel op van 19% BTW op € 

196.476 = € 37.330 terwijl bij de basis rekening was gehouden met € 54.329 zodat er een correctie 

op de BCF dient plaats te vinden van € 15.999 

 

Het uiteindelijke resultaat/effect van deze handelingen is dat de post inhuur derden € 84.204 -/- € 

15.999 = € 68.205 wordt. Deze kosten staan in onderstaande tabel.  

 

 

Wanneer dit verwerkt wordt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe kostenverdeling er als volgt 

uit: 

 

Opbrengsten “Optie 2”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 2 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 199.123   € 199.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209   € 513.209 

Begrafenissen € 155.493   € 155.493  

Beleidsontwikkeling  € 12.900   € 12.900 

Overig  € 21.346   € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516  € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden  € 227.351 68.205  € 159.146 

Totaal € 205.558 € 986.445  € 205.558 € 918.240 

 

 

Bij optie 2b wordt de meerkosten uit de algemene middelen voldaan en niet uit de post 

lijkbezorging. Hierdoor is het BTW voordeel wel volledig te bereiken. 
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Bijlage Vlll  Optie 3   
 

Optie 3 betreft het verlagen van de overheadkosten van de medewerkers in de buitendienst met 

26% à € 168.690.  

 

Het financiële effect van deze optie wordt evenals als de voorgaande opties berekend aan de hand 

van de basis.  

 

De berekening van het financiële effect van deze optie ziet er als volgt uit: 

De post Beheer en onderhoud bestaat volledig uit medewerkers van de buitendienst. Van deze post 

kan 26% = € 133.434 (€ 513.209 x 26%) worden bezuinigd. Van de post begrafenissen zijn € 135.599 

uren van de medewerkers van de buitendienst. Van deze post kan dus ook 26% = € 35.256 worden 

bezuinigd (€ 135.599 x 26%). De overige kosten van deze post zijn uren van de medewerkers van de 

Gemeentewinkel.  

 

Wanneer dit verwerkt wordt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe kostenverdeling er als volgt 

uit: 

 

Opbrengsten “Optie 3”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 3 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 199.123   € 199.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209 € 133.434  € 379.775 

Begrafenissen € 155.493  € 35.256 € 120.237  

Beleidsontwikkeling  € 12.900   € 12.900 

Overig  € 21.346   € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516  € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden  € 227.351   € 227.351 

Totaal € 205.558 € 986.445 € 168.690 € 170.302 € 853.011 
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Bijlage lX  Optie 4   
 

Optie 4 is een combinatie van de opties 1 en 2, namelijk het verlagen van het onderhoudsbudget 

met 20% en de inzet Alescon versus uitbesteden derden.  

 

Wanneer deze 2 opties worden gecombineerd, dan moet er een nieuwe berekening worden 

uitgevoerd.  Bij de “Basis” is uitgegaan van volledige BCF over de oorspronkelijke post “Inhuur 

derden”, maar doordat deze laatste post wordt verlaagd, wordt de BCF ook minder.  

 

Het financiële effect hiervan wordt als volgt berekend: 

De onderhoudskosten bestaan uit de posten “Beheer en onderhoud”, 15% van de post “Tractie” en 

de volledige post “Inhuur derden”. In bedrag: € 742.437 (= € 513.209 + (15% van € 12.516=) € 1.877  

+ € 227.351). 20% hiervan is € 148.487. 

Dit wordt volledig ten laste gebracht van de inhuur derden.  

 

Doordat wij het onderhoudbudget gaan verlagen moeten wij een correctie toepassen op de BCF. We 

schuiven dan immers  minder door naar de post openbaar groen en openluchtrecreatie in verband 

met de BCF, dan levert dit een correctie  op van 19% BTW op € 148.487 = € 28.213 (controle totale 

BCF op € 280.680 wordt nu compensatie op € 280.680 -/- € 148.487) 

 

De totale correctie op de post inhuur derden wordt dus € 148.487 -/- € 28.213 = € 120.275 

 

Wanneer bovendien de inzet van Alescon in de post “Inhuur derden” wordt uitbesteed, levert dit en 

mogelijke efficiëncybesparing op van 100*/(100-19) *€ 107.076 x 30% = € 39.658.  

Hier moeten we weer een deel BCF op corrigeren, de inhuur wordt immers lager van € 7.535. Bij de 

keuze voor allocatie van de meerkosten van inhuur Alescon hoeft geen correctie op BTW 

compensatie plaats te vinden.  

 

Samenvattend geeft dit het volgende beeld 

 

item totaal bcf Netto correctie 

basis € 280.680 € 53.329 € 227.351 € 0 

optie 1 € 132.193 € 25.117 € 107.076 € 120.275 

alescon € 92.535 € 17.582 € 74.953 € 32.123 

Optie 4 € 188.145 € 35.748 € 152.398 € 152.398 
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Totaal vanuit de basis is gerekend met netto € 227.351 na correctie optie 1 en Alescon komt het 

netto bedrag aan inhuur uit op € 152.398 

 

Wanneer bovenstaande wijzigingen worden verwerkt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 

Opbrengsten “Optie 4”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 4 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 199.123   € 199.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209   € 513.209 

Begrafenissen € 155.493   € 155.493  

Beleidsontwikkeling  € 12.900   € 12.900 

Overig  € 21.346   € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516  € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden  € 227.351 152.938  € 74.953 

Totaal € 205.558 € 986.445  € 205.558 € 857.445 
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Bijlage X  Optie 5   
 

Optie 5 is een combinatie van de opties 1 en 3, namelijk het verlagen van de onderhoudsbudget met 

20% en het verlagen van de overheadkosten van de medewerkers in de buitendienst met 26%.  

 

Wanneer deze 2 opties worden gecombineerd, dan moet het financiële effect opnieuw worden 

berekend door de effecten van de opties 1 en 2 te verwerken in 1 tabel.  

 

Wanneer deze bezuinigingen worden verwerkt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 

Opbrengsten “Optie 5”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 5 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten   € 199.123    € 199.123 

Beheer en onderhoud  € 513.209 € 133.434  € 379.775 

Begrafenissen € 155.493   € 35.256 € 120.237   

Beleidsontwikkeling  € 12.900    € 12.900 

Overig  € 21.346    € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516   € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden   € 227.351 € 120.275   € 107.076 

Totaal € 205.558 € 986.445 € 288.965 € 170.302 € 732.736 
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Bijlage XI  Optie 6   
 

Optie 6 is een combinatie van de opties 2 en 3, namelijk de inzet Alescon versus uitbesteden derden 

en het verlagen van de overheadkosten van de medewerkers in de buitendienst met 26%.  

 

Wanneer deze 2 opties worden gecombineerd, dan moet het financiële effect opnieuw worden 

berekend door de effecten van de opties 2 en 3 te verwerken in 1 tabel.  

 

Wanneer deze bezuinigingen worden verwerkt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 

Opbrengsten “Optie 6”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 6 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten    € 199.123    € 199.123 

Beheer en onderhoud   € 513.209 € 133.434  € 379.775 

Begrafenissen € 155.493   € 35.256 € 120.237   

Beleidsontwikkeling   € 12.900    € 12.900 

Overig   € 21.346    € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516   € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden   € 227.351 € 121.534   € 159.146 

Totaal € 205.558 € 986.445 € 290.224 € 170.302 € 784.806 
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Bijlage XII  Optie 7   
 

Optie 7 is een combinatie van de opties 1, 2 en 3, namelijk, het  verlagen van het onderhoudsbudget 

met 20%, de inzet Alescon versus uitbesteden derden en het verlagen van de overheadkosten van de 

medewerkers in de buitendienst met 26%.  

 

In de voorgaande bijlagen zijn de bezuinigingen van de afzonderlijke opties en van 2 gecombineerde 

opties reeds weergegeven. Om de bezuinigingen van deze laatste optie weer te geven wordt hiervan 

gebruik gemaakt.  

 

Wanneer bovenstaande wijzigingen worden verwerkt in de kostenverdeling, dan ziet de nieuwe 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 

Opbrengsten “Optie 7”  

Afkoopsommen onderhoud graven € 7.356 

Begraafplaatsrechten € 826.956 

Correctieboeking legesinkomsten € 24.443 

Totaal:  € 858.755 

 

Totale kosten  Basis Correcties Optie 7 

Bestaande uit: Variabele 

kosten 

Vaste kosten  Variabele 

kosten 

Vaste kosten 

Kapitaallasten    € 199.123    € 199.123 

Beheer en onderhoud   € 513.209 133.434  € 379.775 

Begrafenissen € 155.493   35.256 € 120.237   

Beleidsontwikkeling   € 12.900    € 12.900 

Overig   € 21.346    € 21.346 

Tractie € 50.065 € 12.516   € 50.065 € 12.516 

Inhuur derden   € 227.351 152.938   € 74.953 

Totaal € 205.558 € 986.445 € 321.628 € 170.302 € 700.613 
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 Xlll  Capaciteitsberekening 

Begraafplaats Hoogeveen/Zevenberg 

 Beschikbare 

capaciteit 

Beschikbare capaciteit 

Zevenberg 

Totale beschikbare 

capaciteit 

Jaarlijks benodigde 

capaciteit  

Einde 

beschikbaarheid 

Situatie 

Particuliere 84 628 712 110,2 2016 Onvoldoende 

capaciteit 

Algemene graven 94 76 170 7 2034 Ruim voldoende 

capaciteit 

Kindergraven 33 62 95 4 2033 Ruim voldoende 

capaciteit 

 63 96 159 10 2025 Voldoende 

capaciteit 

urnenkelder 10 113 123 8 2025 Voldoende 

capaciteit 

RK Particuliere 10 81 91 7 2023 Voldoende 

capaciteit 

RK Algemene 7  7 0,2 2045 Ruim voldoende 

capaciteit 

ISL Particuliere 32 17 49 3 2026 Voldoende 

capaciteit 

ISL Algemene 26 17 43 3 2024 Voldoende 

capaciteit 

Begraafplaats Hollandscheveld 

 Beschikbare capaciteit  Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven 206 31 2016 Onvoldoende capaciteit 

Algemene graven 47 3 2025 Voldoende capaciteit 

Kindergraven 8 1 2018 Onvoldoende capaciteit 

 25 1 2035 Ruim voldoende capaciteit 
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Begraafplaats Elim 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven 334 12 2037 Ruim voldoende capaciteit 

Algemene graven 91 3 2040 Ruim voldoende capaciteit 

Kindergraven 31 1 2041 Ruim voldoende capaciteit 

 14 1 2024 Voldoende capaciteit 

Begraafplaats Nieuwlande 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven 90 10 2019 Onvoldoende capaciteit 

Algemene graven 29 0,2 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

Kindergraven 30 0,2 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

 13 1 2023 Voldoende capaciteit 

Begraafplaats Pesse 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven  172 7 2034 Ruim voldoende capaciteit 

Algemene graven 5 0,5 2020 Onvoldoende capaciteit 

Kindergraven 35 0,2 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

 14 1 2024 Voldoende capaciteit 

Urnenkelder 15 1 2025 Voldoende capaciteit 

Begraafplaats Stuifzand 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven 131 4 2042 Ruim voldoende capaciteit 

Algemene graven 10 0 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

Kindergraven 10 0 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

 8 1 2018 Onvoldoende capaciteit 

Urnenkelder 22 0,5 2054 Ruim voldoende capaciteit 
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Begraafplaats Tiendeveen 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven  147 7 2031 Ruim voldoende capaciteit 

Algemene graven 19 1 2029 Ruim voldoende capaciteit 

Kindergraven 15 0,2 Onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

 14 0,5 2038 Ruim voldoende capaciteit 

Begraafplaats Nieuweroord 

 Beschikbare capaciteit Jaarlijks benodigde capaciteit Einde beschikbaarheid Situatie 

Particuliere graven 197 11 2027 Ruim voldoende capaciteit 

Algemene graven 6 1 2016 Onvoldoende capaciteit 

Kindergraven 24 0,2 onbepaald Ruim voldoende capaciteit 

 9 1,3 2017 Onvoldoende capaciteit 
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Bijlage XlV Fasering Transcedron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BRUNO DOEDENS | 

VARIANT 2 - EERSTE FASE TRANSCENDRON, 6 VRIJSTAANDE KAMERS EN 6 POORTMUREN

VARIANT 1 - EERSTE FASE TRANSCENDRON, 5 MUURKAMERS EN 6 POORTMUREN
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Bijlage XV  Begraafplaats Hollandscheveld 
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Bijlage  XVl Businesscase 
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Kostenbesparing en efficiënter beheer begraafplaatsen gemeente 

Hoogeveen
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VERANTWOORDELIJK ORGAAN 

In het collegeakkoord van de gemeente Hoogeveen is opgenomen onderzoek te doen naar de mogelijkheid van 

kostenbesparing en efficiënter beheer van de begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen. Bestuurlijk opdrachtgever, 

namens het college van burgemeester en wethouders is wethouder A.W. Hiemstra. Ambtelijk opdrachtgever en intern 

projectleider is mevrouw D. de Jong.  

ACHTERGROND 

 In de gemeente Hoogeveen loopt al langere tijd een discussie over de wijze van beheer en de kosten van de 

begraafplaatsen. Naast een politieke discussie leeft het onderwerp ook sterk onder de inwoners van Hoogeveen.  

 Het percentage crematies ligt nadrukkelijk lager dan het landelijk gemiddelde. De gemeente Hoogeveen kent negen 

begraafplaatsen verdeeld over de kern Hoogeveen en de omliggende dorpen. Vanaf 1990 is in de voormalige gemeente 

Hoogeveen gestopt met het uitgeven van graven voor onbepaalde tijd. Na de gemeentelijke herindeling in 1999 is dit 

voor alle begraafplaatsen in de nieuwe gemeente gaan gelden.  

REDENEN EN AANLEIDING 

Naast afspraken in het collegeakkoord staat de gemeente Hoogeveen aan de vooravond van diverse forse investeringen 

in de vorm van o.a. de afronding van de realisatie van de begraafplaats Zevenberg en de aanleg van een begraafplaats 

in Noordscheschut. Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen moet conform het raadsbesluit in december 2010 

voor 70% kostendekkend worden. Hiervoor is een stapsgewijze stijging van de tarieven in gang gezet. Deze tariefstijging 

is fors en roept zowel maatschappelijk als politiek weerstand op.  

VISIE OP DE TOEKOMST 

Op de nieuwe begraafplaats Zevenberg is ruimte gereserveerd voor de komst van een crematorium. Dit crematorium 

moet een bijdrage leveren aan de kostendekkendheid en efficiency van het beheer en onderhoud van de 

begraafplaatsen.  

De kosten voor onderhoud en beheer moeten naar beneden waarbij verdergaande uitbesteding, privatisering of 

publiek-private samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Gezien het verleden heeft de politiek er mee ingestemd 

dat aan een gedeelte van de begraafplaatsen, circa 30%, een meer parkachtige functie worden toegeschreven.  

CONTEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het opstellen van de businesscase wordt uitgegaan van de bovenstaande schematisch weergegeven context. 

o Proces; het huidige proces op begraven, voorlopen en beheer/onderhoud, realisatie en exploitatie van een 

crematorium/uitvaartcentrum/begraafplaats.  

o Kwaliteit; kwaliteitsnormen en kwaliteitsbewaking die wordt gehanteerd. 

o Prestatiemanagement; sturing op proces, kwaliteit, kosten/opbrengsten en externen. 

o Kosten en opbrengsten; bekende of beoogde kosten en opbrengsten. 

o Relatie met externe partijen; de bij de activiteiten betrokken externe partijen en de wijze waarop zij zijn 

opgenomen in het proces, de kwaliteit en de kosten/opbrengsten. 

 

Proces

Externe  

partijen 

Kosten & 

Opbrengsten

        Prestatie- 

      management

Kwaliteit 
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AANPAK 

Voor het opstellen van deze businesscase heeft er een analyse plaatsgevonden van de in de gemeentelijke administratie 

bekende financiële gegevens. Hierbij is ook gekeken naar de kostentoerekening. Alle begraafplaatsen zijn bezocht met 

Erwin Hooge, beheerder van de begraafplaatsen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met diverse plaatselijke 

uitvaartverenigingen, gezamenlijk Plaatselijk belang, het comité begraven, vier commerciële partijen op het gebied van 

uitvaartzorg en met Alescon. Intern zijn gesprekken gevoerd met Erwin Slot, medewerker gemeentewinkel, Ap Roeke 

van financiën, Daphne de Jong en Henk Fokkes, beleidsmedewerkers, Henk Zwiep afdelingshoofd beheer en wethouder 

Anno Wietze Hiemstra. 

Tevens is een benchmark uitgevoerd onder 15 gemeenten over de wijze van organisatie van het onderhoud en beheer 

van de begraafplaatsen.  

Binnen de gemeente loopt de discussie over het beheer en onderhoud, de kostendekkendheid en de beschikbare 

capaciteit  al enige tijd. Deze businesscase is daarop een aanvulling en verdieping van enkele vragen. De gemeente 

werkt bijvoorbeeld zelf het capaciteitsvraagstuk met bijbehorende investeringen verder uit. 

Om de vergelijkbaarheid van de varianten mogelijk te maken is steeds gekeken naar de (fictieve) situatie op 1 januari 

2011. Er is hierbij geen rekening gehouden met een stijging van de tarieven/opbrengsten op termijn en een stijging van 

de kosten/investeringen in de toekomst. 

COPAFIJTH ANALYSE 

Communicatie Alle betrokken partijen; inwoners, plaatselijke uitvaartverenigingen, 

commerciële partijen en de politiek zijn op de hoogte dat medio juni de 

ambtelijke eindrapportage, waarvan deze businesscase onderdeel 

uitmaakt, openbaar wordt. Partijen die in het kader van deze businesscase 

zijn geïnterviewd zijn vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. In de 

interviews kwam het beeld naar voren dat partijen zich betrokken voelen, 

goed geïnformeerd zijn over het proces en de stappen en actief mee willen 

denken. 

Organisatie Er is onderscheid tussen de interne organisatie en de externe organisatie 

(buitendienst). Uit de aangeleverde stukken is niet gebleken dat er sprake is 

van  integrale budgetbewaking (één ambtelijk eindverantwoordelijke), 

tussenrapportages (bijvoorbeeld Maraps), danwel integraal sturen op 

kwaliteit. Wel is er veel detailinformatie op onderdelen beschikbaar. 

Personeel Het aandeel personeelkosten (zowel binnen- als buitendienst) is hoog. In de 

aangeleverde stukken is geen onderbouwing gevonden voor het hoge 

aantal uren beleid. Het personeel is in vaste dienst bij de gemeente 

Hoogeveen. 

Een deel van de onderhoudswerkzaamheden is uitbesteed aan Alescon, een 

sociaal werkvoorzieningschap waar de gemeente Hoogeveen voor 35-38% 

in participeert (afhankelijk van het aantal deelnemers uit de gemeente). Uit 

de gesprekken met de maatschappelijke partijen komt naar voren dat de 

inwoners geen verschil zien tussen een gemeentelijk medewerker of een 

medewerker van Alescon op de begraafplaats. Hierdoor bestaat een 

vertekend beeld, zeker omdat Alescon geen  kosten in rekening brengt voor 

bijvoorbeeld stagelopers. 

Er is sprake van een vast team voor de begraafplaatsen bij de buitendienst. 

Bij de samenstelling van het team zijn bewuste keuzes gemaakt. In deze 

businesscase is geen inhoudelijk onderzoek gedaan naar de mate van 

effciëncy van het team. 

  



 

 
4 

Administratieve organisatie Zie Informatie. Er worden geen geautomatiseerde koppelingen gebruikt. Er 

wordt slechts globaal tijd geschreven. De financiële administratie geeft aan 

geen zekerheid te hebben of daadwerkelijk alle leges en 

onderhoudsbijdragen daadwerkelijk geïnt worden.  

Aan te maken facturen worden handmatig doorgestuurd aan de afdeling 

financiën waar deze vervolgens weer ingevoerd worden in het financiële 

systeem van de gemeente. 

De begraafplaatsenadministratie is nog maar gedeeltelijk ingevoerd in 

Key2begraven. Informatie van voor circa 1990 is in originele 

handgeschreven boeken aanwezig op de afdeling. Hiervan is geen 

backup/kopie aanwezig in het archief.  

Het inzicht in de kosten (structuur) en uitgaven bij de buitendienst (beheer 

en onderhoud) is actueel en adequaat.  

Finance Er wordt slechts globaal gebruik gemaakt van de aanwezige 

tijdschrijfsystematiek waardoor de kostentoerekening vanuit de 

binnendienst (mogelijk) een vertekend beeld geeft. Uit de aangeleverde 

stukken is niet duidelijk geworden welke producten/bijdrage de 

binnendienst heeft geleverd/gaat leveren aan het product 724, de 

lijkbezorging.    

De jaarrekening over de afgelopen drie jaar laat flinke schommelingen zien 

en over/onderschrijdingen op diverse posten. Onder organisatie is al 

aangegeven dat uit de aangeleverde stukken niet is gebleken dat hierop 

integraal en tussentijds wordt gestuurd.  

Informatie Er wordt gebruik gemaakt van het systeem Key2begraven. Een 

computerprogramma dat gekoppeld kan worden aan de binnen de 

gemeente bestaande financiële- en andere pakketten. Dit is niet gebeurd. 

Ook wordt er voor het beheer van de begraafplaatsen een afzonderlijk 

(excell) systeem gebruikt en is er een handmatig bijgehouden boek voor 

planning van begrafenissen.  

Bijna alle vragen van burgers op het gebied van begraven en 

begraafplaatsen worden in de backoffice afgehandeld. 

Juridische zaken De oude begraafplaatsverordeningen bieden geen mogelijkheid tot het 

sluiten van begraafplaatsen. Wel is er een mogelijkheid dat grafrechten, als 

zij niet binnen een bepaalde periode worden overgeschreven op een 

nieuwe rechthebbende, terugvallen aan de gemeente. 

Voor begraafplaats Zevenberg is een architectonisch ontwerp gemaakt 

waarvan het Transcedron onlosmakelijk onderdeel uit maakt. Een wijziging 

in de (wijze van) uitvoering kan alleen in goed overleg en instemming van 

de ontwerper. 

Technologie De gemeente beschikt over adequate programmatuur en materieel  

Huisvesting Op alle begraafplaatsen is adequate huisvesting aanwezig. 
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In de paragraaf “context” is een beschrijving gegeven van de te onderzoeken onderdelen. Deze onderdelen komen 

terug in alternatieven. Alternatief 1 gaat met name in op proces, prestatiemanagement en kwaliteit en geeft 

mogelijkheden weer voor de interne organisatie. Alternatief 2 gaat in op kwaliteit, kosten en opbrengsten en 

prestatiemanagement en geeft mogelijkheden weer naar buiten toe. 

ALTERNATIEVEN 

Alternatief Korte beschrijving van de oplossingsrichting 

 Huidige situatie 

1a Huidige situatie (op basis van de begroting 2011) 

1b Huidige situatie met 30% parkfunctie I en II 

1c Huidige situatie met 66% parkfunctie 

1d Huidige situatie met 66% parkfunctie en optimalisering administratieve organisatie 

  

 Alternatieven voor onderhoud en beheer 

2a Huidige situatie met verlaging kwaliteitsniveau onderhoud (20% budget) en terugdringen kosten 

beleidsontwikkeling met 50% 

2b Verlagen onderhoudsniveau met/zonder betrokkenheid inwoners bij het onderhoud. 

2c Onderhoud en beheer deel Alescon volledig uitbesteden en terugdringen kosten beleidsontwikkeling 

met 50% 

2d Interne verzelfstandiging  

2e Verzelfstandiging 

2f Voorlopen en grafdelven uitbesteden 

2g Huidige situatie met verlaging kwaliteitsniveau onderhoud (20% budget) en verlaging overhead naar 

10% en terugdringen kosten beleidsontwikkeling met 50% 

combi 1d 2g Huidige situatie met 30% parkfunctie, optimalisering administratieve organisatie, verlaging 

kwaliteitsniveau onderhoud (20% budget), verlaging overhead naar 10% en kosten 

beleidsontwikkeling met 50%. 
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ALTERNATIEF 1 

ALTERNATIEF 1A HUIDIGE SITUATIE  

(op basis van de begroting 2011 functie 724 en 732) 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: prognose begroting 2011  € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 

Kosten 

Totale kosten: prognose begroting 2011 € 1.387.986 

Bestaande uit; 

kapitaallasten   € 221.123,-,  

Beheer en onderhoud € 513.209,- 

Begrafenissen  € 135.599,- 

Beleidsontwikkeling € 129.005,- 

Overig   €   45.789,- 

Tractie    €   62.581,-  

Inhuur derden   € 280.680,- 

Opmerkingen en risico’s 

! De kostendekkendheid is 60% 

 

ALTERNATIEF 1B HUIDIGE SITUATIE MET 30% PARKFUNCTIE I 

Bij onderhoud van openbare ruimte is de BTW compensabel. Over eigen uren wordt geen BTW gerekend. Tractie en 

kapitaallasten zijn in de BTW berekening niet meegenomen. 

De verdeling van de kosten kan op verschillende manier worden vormgegeven.  

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 889.107,74 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

Besparing BTW (op inhuur derden) €   45.786,74 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet  

Kosten 

Totale kosten: € 1.147.003,20 

Bestaande uit;    instandhoudingskosten  -30% parkfunctie 

kapitaallasten   € 221.123,-,   

Beheer en onderhoud   € 513.209,-    

Begrafenissen  € 135.599,-  

Beleidsontwikkeling € 129.005,-   

Overig   €   45.789,-  

Tractie    €   62.581,-  € 9.387,15 (15%)   

Inhuur derden     € 280.680,-  € 240.982,85 
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Opmerkingen en risico’s 

! Variabele kosten moeten 100% gedekt worden door de tarieven.  

! De totale instandhoudingskosten zijn € 803.276,15. Van de instandhoudingskosten moet 70% voor 100% 

gedekt worden uit de tarieven. De overige 30% wordt toegeschreven aan de functie “Wijken en dorpen” 

(onderhoud), groot € 240.982,85 

! Om maximaal gebruik te maken van het BTW compensatiefonds worden de kosten van inhuur derden zo veel 

mogelijk toegeschreven aan de parkfunctie. 

! In deze variant worden de kapitaallasten, beleidsontwikkeling en overig niet toegerekend aan de 

instandhoudingskosten omdat deze kosten volledig betrekking hebben op de “actieve” delen van de 

begraafplaatsen. De onderhoudskosten en inhuur derden hebben betrekking op de volledige begraafplaats, 

dus ook de delen met graven voor onbepaalde tijd. De keuze welke kosten beschouwd kunnen worden als 

instandhoudingskosten is mede afhankelijk van de opstelling die de gemeentelijke accountant hierin kiest. 

Omdat het grootste deel van de tractiekosten bestaat uit de grafdelfmachine, wordt maximaal 15% 

toegerekend aan de parkfunctie en de overige 85% als variabel aangemerkt. 

! De accountant zal deze toerekening moeten goedkeuren. Gelet op het aantal graven voor onbepaalde tijd van 

66% (huidige bezetting) worden hierbij geen problemen verwacht. 

 

ALTERNATIEF 1B HUIDIGE SITUATIE MET 30% PARKFUNCTIE II 

 Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 887.650,20 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

Besparing BTW (op inhuur derden) €   53.329,20 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet  

Kosten 

Totale kosten: € 1.031.159,50 

Bestaande uit;  variabel  instandhoudingskosten  -30% parkfunctie 

kapitaallasten      € 221.123,- 

Beheer en onderhoud    € 513.209,- € 76.146,50   

Begrafenissen  € 135.599,- 

Beleidsontwikkeling € 12.900,50 (10%)  € 116.104,50 

Overig      €  45.789,- 

Tractie    € 50.064,80 (80%)  € 12.516,20 (20%)   

Inhuur derden      € 280.680,- € 280.680,- 

Opmerkingen en risico’s 

! Variabele kosten moeten 100% gedekt worden door de tarieven.  

! De totale instandhoudingskosten in deze variant zijn € 1.189.421,70. Van de instandhoudingskosten moet 

70% voor 100% gedekt worden uit de tarieven. De overige 30% wordt toegeschreven aan de functie “Wijken 

en dorpen” (onderhoud), groot € 356.826,51 

! Om maximaal gebruik te maken van het BTW compensatiefonds worden de kosten van inhuur derden zo veel 

mogelijk toegeschreven aan de parkfunctie. 

! In deze variant worden de kapitaallasten, beleidsontwikkeling (90%) en overig ook toegerekend aan de 

instandhoudingskosten. De keuze welke kosten beschouwd kunnen worden als instandhoudingskosten is 

mede afhankelijk van de opstelling die de gemeentelijke accountant hierin kiest.  

! Omdat het grootste deel van de tractiekosten bestaat uit de grafdelfmachine, wordt in deze variant 20% 

toegerekend aan de instandhoudingskosten en de overige 80% als variabel aangemerkt. 
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ALTERNATIEF 1C HUIDIGE SITUATIE MET 66% PARKFUNCTIE 

In de verdere berekeningen wordt uitgegaan van de kostenverdeling van variant 1B I, waarbij alleen de 

onderhoudskosten en inhuur derden als instandhoudingskosten gerekend worden. 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 887.650,20 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €    7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

Besparing BTW (op inhuur derden) €  53.329,20 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen 

Kosten 

Totale kosten: € 857.823,74 

Bestaande uit:    instandhoudingskosten -66% parkfunctie 

kapitaallasten   € 221.123,-,   

Beheer en onderhoud   € 513.209,-  € 249.482,26 

Begrafenissen  € 135.599,-  

Beleidsontwikkeling € 129.005,-   

Overig   €   45.789,-  

Tractie    € 53.193.85 € 9.387,15 (15%) 

Inhuur derden     € 280.680,-  € 280.680,- 

Opmerkingen en risico’s 

! De totale instandhoudingskosten zijn € 803.276,15. Hiervan wordt 66%, zijnde € 530.353,89,- verschoven naar 

onderhoud algemeen. Om maximaal gebruik te maken van het BTW compensatiefonds wordt de volledige 

inhuur derden hier onder gevat, de rest, € 249.482,26 van Beheer en onderhoud. 

! De totale onderhoudskosten voor de gemeente nemen niet af, op de aftrekbare BTW na. 19% BTW op € 

280.680,-= € 53.329,20. 

! De accountant zal deze toerekening moeten goedkeuren. Gelet op het aantal graven voor onbepaalde tijd van 

66% (huidige bezetting) worden hierbij geen problemen verwacht. 

 

ALTERNATIEF 1D HUIDIGE SITUATIE MET 66% PARKFUNCTIE EN OPTIMALISATIE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

Uitgegaan is van; 

! functieniveau 8  (€ 59,68 p/u) voor een medewerker publiekszaken en een functieschaal 6 (€ 48,91) voor de 

medewerker financiën.  

! 373 “handelingen” per jaar. In de praktijk ligt dit hoger omdat verzoeken om herbegraven, ruiming, informatie, 

overschrijven van rechthebbende en dergelijke niet zijn meegenomen. 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 887.650,20 (vanaf jaar 3) 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €    7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

Besparing BTW (op inhuur derden) €  53.329,20 

Inning gemiste inkomsten    PM 

 

Niet Financiële opbrengsten:  

De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de tarievenopbouw, 

kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. De dienstverlening wordt verbeterd door verdere digitalisering 

en daarmee 24 uur per dag beschikbaarheid. Alle leges en grafrechten worden daadwerkelijk geïnt, ook als in 2015 de 

eerste verlengingen er aan komen. Door volledige digitalisering van alle bestanden neemt het risico dat deze gegevens 

verloren gaan af en neemt de toegankelijkheid (voor bijvoorbeeld nabestaanden) toe. Geen kans meer op fouten door 

dubbele administraties. 
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Kosten 

Totale kosten: € 833.380,74 

Bestaande uit:    instandhoudingskosten -66% parkfunctie 

kapitaallasten   € 221.123,-,   

Beheer en onderhoud   € 513.209,-  € 249.482,26 

Begrafenissen  € 135.599,-  

Beleidsontwikkeling € 129.005,-   

Overig   €   45.789,-  

Tractie    € 53.193.85 € 9.387,15 (15%) 

Inhuur derden     € 280.680,-  € 280.680,- 

Correctieboeking  

uren gemeentewinkel  - € 24.443,- 

 

Eenmalige kosten invoeren alle gegevens Key2begraven (6 weken schaal 5) 36x6x € 46,56 =      € 10.056,96  

Eenmalige kosten inrichten applicaties (schatting)               €   5.000,- 

Opmerkingen en risico’s 

! Zie 1 C 

! De benodigde programmatuur en licenties zijn aanwezig bij de gemeente Hoogeveen. De graven op de 

begraafplaatsen Hoogeveen, Hollandscheveld en Elim die vanaf 1990 zijn uitgegeven zijn ingevoerd in 

Key2begraven en zijn geactualiseerd. 

! Het eerste jaar moeten er kosten gemaakt worden voor digitalisering en implementatie. Het betreft hier 

alleen het digitaliseren van de gegevens en het optimaliseren van het gebruik van de aanwezige systemen. Of 

actualisering van alle gegevens zinvol is (dus ook van de oudere graven de rechthebbenden opsporen), moet 

worden bezien in het licht van de vervolgdiscussie over de begraafplaatsen. Deze kosten zijn in circa drie jaar 

terugverdiend. 

! Besparing personeelkosten; (372 x 15 minuten (uitdraai maken, in envelop stoppen, versturen, openen, 

handmatig invoeren, dubbele invoer in twee systemen, handmatige invoer agenda) uitgaande van schaal 6 à 

€ 48,91) = 93 uur, € 4548,63. Omdat de salarisbetalingen van de betreffende medewerkers wel gewoon 

doorgaan worden de besparingen door efficiencyverhoging pas gerealiseerd bij een daadwerkelijke teruggang 

in formatie. 

! Piketdienstvergoeding inplannen begrafenissen 2 personen x 12 x circa € 25,-= € 600,- 

! De geschatte tijdsduur van alle administratieve handelingen ten behoeve van begraven ( vastleggen tijden 

begrafenissen, opmaken aktes, uittreksels, verlof tot begrafenissen/crematies en eigendomsbewijzen etc,  

aanleveren gegevens voor facturen Financiën, Begraafplaatsadministratie ( Key 2 Begraven), doorgeven 

begrafenissen aan de beheerder/ grafdelver, overschrijving graven/nissen/urnenkelders, vergunningen voor 

grafmonumenten, aanvragen afhandelen onderhoud graf door gemeente en nog andere voorkomende 

werkzaamheden) wordt geschat op er ongeveer een half uur tot drie kwartier per overlijden. De meest 

voorkomende combinatie is het inschrijven eigen graf of opmaken grafakte algemeen graf à € 10,90 en het 

verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument à € 193,-.  

Totale legesinkomsten € 203,90, kosten, uitgaande van 45 minuten 0,75 x € 59,68 = € 44,76 

Dekkingspercentage is dan 465%. 

! Uit de jaarrekening en begroting blijkt dat de kosten (uren Gemeentewinkel) wel op functie 724 geraamd 

worden, maar daar niet geboekt worden en dat de legesinkomsten niet op functie 724 geboekt worden. Voor 

2011 gaat dit om € 24.443 aan geraamde kosten. 

! In de berekening is geen rekening gehouden met een optimalisatieslag richting frontoffice. Door 

verdergaande digitalisering wordt het aantal producten dat in de frontoffice kan worden afgehandeld groter 

CONCLUSIE ALTERNATIEF 1 

! De correctieboeking kostentoerekening Gemeentewinkel kan zonder meer worden doorgevoerd. 

! Om maximaal voordeel te kunnen halen uit de BTW compensatie is een minimale parkfunctie van € 280.680,- 

nodig.  

! Afhankelijk van de gekozen variant bij de instandhoudingskosten wordt kostendekkendheid bereikt in variant 

1B I, met een parkfunctie van 62,29% en in variant 1B II, met een parkfunctie van 42,05%. In beide gevallen 

wordt € 500.335,80 toegerekend aan onderhoud algemeen (Wijken en Dorpen). 

! Met verdergaande digitalisering kan de kwaliteit worden verhoogd en fouten in de toekomst worden 

voorkomen. Ook wordt zo de inning van onderhoudsbijdragen en leges efficiënter en meer sluitend. 

! Met een beter gebruik van de aanwezige tijdschrijfsystematiek en integrale budgetverantwoordelijkheid en 

sturing kan (tussentijds) beter worden gestuurd op de kosten. 

! Met deze interne, veelal boekhoudkundige maatregelen kan een kostendekkende exploitatie worden bereikt 

en kan op onderdelen worden bespaard. Variant 1D is zelfs meer dan kostendekkend. 
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ALTERNATIEF 2 

ALTERNATIEF 2A HUIDIGE SITUATIE MET VERLAGING KWALITEITSNIVEAU ONDERHOUD ( 20% BUDGET) EN 

TERUGDRINGEN KOSTEN BELEIDSONTWIKKELING MET 50% 

Uit de schouwgegevens van 2008, 2009 en 2010 blijkt dat circa 61% van de begraafplaats het onderhoudsniveau goed 

heeft, terwijl onderhoudsniveau basis uitgangspunt is.  

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 

Kosten 

Totale kosten: € 1.162.828,27 

Bestaande uit;     instandhoudingskosten -20% verlaging 

kapitaallasten   € 221.123,-,   

Beheer en onderhoud    € 513.209,- 

Begrafenissen  € 135.599,-  

Beleidsontwikkeling € 64.502,50 (50%) 

Overig   €   45.789,-  

Tractie    € 53.193.85  € 9.387,15 (15%) 

Inhuur derden   € 280.680,-  € 280.680,-  € 160.655,23 

Opmerkingen en risico’s 

! Er worden naar verhouding veel interne (beleids)uren toegerekend aan functie 724. Uitgegaan wordt van een 

reductie van deze kosten met 50%. 

! € 803.276,15 zijn de totale instandhoudingskosten. 20% hiervan is € 160.655,23. Dit wordt volledig ten laste 

gebracht van de inhuur derden. € 280.680,- - € 160.655,23 = € 120.024,77 

! Een reductie van 20% om op onderhoudsniveau basis uit te komen is een aanname. Op basis van de jaarlijkse 

schouwresultaten kan hierop worden bijgestuurd  

! Over de wijze van schouwen bestaat discussie. Op basis van drie locacties op een begraafplaats wordt een 

totaalbeeld bepaald. Dit kan dus afwijken van de werkelijke situatie. Zandpaden worden bijvoorbeeld niet 

meegenomen in de schouw. Mocht voor deze optie worden gekozen dan is een onderzoek nodig naar het 

werkelijke onderhoudsniveau van de begraafplaatsen en de werkelijke consequenties.  

! Een bezuiniging op de inhuur van Alescon betekent dat de gemeente mogelijk te maken krijgt met 

desintegratiekosten. 

 

ALTERNATIEF 2B VERLAGING KWALITEITSNIVEAU ONDERHOUD MET/ZONDER BETROKKENHEID INWONERS 

Opbrengsten 

Zie 2A 

Niet financiële opbrengsten; Het huidige onderhoudsniveau zou in stand kunnen blijven 

Kosten 

Zie 2A 

Opmerkingen en risico’s 

! Uit de gesprekken met de maatschappelijke partijen is gebleken dat hier weinig animo voor bestaat. 

Aangegeven werd dat het nu al moeilijk genoeg is om voor andere dingen vrijwilligers te krijgen. Ook met een 

eventuele vergoeding of bijdrage aan de vereniging zou het animo niet toenemen 

! Organisatorisch is een onderscheid te maken tussen groot onderhoud en klein onderhoud/bijhouden. Deze 

verdeling is in de praktijk ook goed uit te leggen/aan te geven. Echter, zonder georganiseerde vorm, dus met 

een aanspreekpunt en heldere afspraken over en weer, is het niet te organiseren. 

! Het risico als afspraken niet worden nagekomen ligt bij de gemeente. 
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ALTERNATIEF 2C INHUUR DERDEN DEEL ALESCON UITBESTEDEN EN TERUGDRINGEN KOSTEN BELEIDSONTWIKKELING 

MET 50% 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw en het al dan niet ruimen. Het kwaliteits/onderhoudsniveau is onderwerp van de contractsafspraken. 

Kosten 

Totale kosten: € 1.239.279,50,- 

Bestaande uit; 

kapitaallasten   € 221.123,-,  

Beheer en onderhoud € 513.209,- 

Begrafenissen  € 135.599,- 

Beleidsontwikkeling € 64.502,50 (50%) 

Overig   €   45.789,- 

Tractie    €   62.581,-  

Inhuur derden   € 196.476,- 

 

Opmerkingen en risico’s 

! Door het wegvallen van de inhuur van Alescon (circa 11,7 fte) is de kans aanwezig dat de desintegratiekosten 

voor de medewerkers waarvoor geen nieuwe werkzaamheden worden gevonden, ten laste komen van de 

gemeente.  

! Globaal kan het aanbestedingsvoordeel op 30% geschat worden (Alescon-medewerkers worden op circa 70% 

van de IMAG-norm geschat). Dit levert een mogelijke efficiencybesparing van € 280.680,- x 30% = € 84.204,- 

! Een Hoveniersbedrijf zal op een zo efficiënt mogelijke wijze aan zijn contractsverplichtingen willen voldoen. 

De gemeentelijke en Alescon-medewerkers hebben een stuk betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 

naar de gemeenschap waarin zij zelf ook wonen. Hoewel de omvang van het werk gelijk blijft kan dit wel 

effecten hebben op het onderhoudsniveau. 

 

ALTERNATIEF 2D INTERNE VERZELFSTANDIGING 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 

Kosten 

Totale kosten: € 1.093.522,40 

Bestaande uit; 

kapitaallasten   € 221.123,-     € 221.123,- 

Beheer en onderhoud € 513.209,- - 26% overhead € 379.774,70 -10%  € 341.797,23 

Begrafenissen  € 135.599,- - 26% overhead    € 100.343,26  

Beleidsontwikkeling € 129.005,-  -50%      € 64.502,50 

Overig   €   45.789,-     €  45.789 

Tractie    €   62.581,-     €  62.581,- 

Inhuur derden   € 280.680,- -10%     € 252.612,- 

extra administartieve lasten        € 4.774,40 
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Opmerkingen en risico’s 

! Bij een interne verzelfstandiging wordt een eigen, boekhoudkundige entiteit opgezet, vergelijkbaar met het 

grondbedrijf. Uitgegaan is van een inpassing van deze entiteit binnen de bestaande organisatiestructuur. 

Kosten en inkomsten staan daarom los binnen de gemeente. 

! Bij de berekening is uitgegaan van een gedeeltelijke doorbelasting van de overheadkosten. Deze zijn normaal 

36% en worden nu op 10% geschat omdat er bijvoorbeeld wel gebruik wordt gemaakt van de afdeling 

financiën, P&O en dergelijke, maar niet of nauwelijks van gebouwen of werkplekken. De niet meer door te 

belasten overhead (€ 133.434,34 + € 35.255,74 =) € 168.690,08 komt ten laste van de gemeente. 

! Als boekhoudkundige entiteit kan scherper gestuurd worden op het gebruik van beleidsontwikkeling. 

Uitgegaan wordt van een reductie met 50%.  

! Door nadrukkelijke eigen verantwoordelijkheid en scherpere sturing wordt uitgegaan van een 

efficiencyvoordeel van 10% op de eigen uren beheer en onderhoud en inhuur derden.  

! Onder administratieve lasten wordt verstaan het bijhouden van een afzonderlijke administratie en 

afzonderlijke accountantscontrole. Uitgaande van 2 uur per week, schaal 8; 40 weken x 2 x € 59,68 = 

€ 4.774,40 en € 1.000 accountantskosten. 

 

ALTERNATIEF 2E VERZELFSTANDIGING 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 0,- 

 

Niet Financiële opbrengsten: Als enige aandeelhouder kan de gemeente Hoogeveen slechts op afstand  sturen op 

tariefstelling, onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 

Kosten 

Totale kosten: 100% risicodragend 

Kostenniveau bij verzelfstandiging blijft de eerste jaren gelijk aan het huidige omdat personeel met bestaande rechten 

en plichten is overgenomen. Pas op termijn zijn er mogelijk efficiëncyvoordelen te boeken. Deze komen ten bate van 

het begraafbedrijf. 

Opmerkingen en risico’s 

! Het betreft hier het oprichten van een juridische entiteit (het meest voor de hand ligt een BV of Stichting) die 

als “begraafbedrijf Hoogeveen” beheer, onderhoud en begraven uitvoert. 

! De gemeente Hoogeveen is enige aandeelhouder en daarmee 100% risicodragend. 

! De gronden en investeringen gaan tegen boekwaarde over. Alle opbrengsten zijn voor het begraafbedrijf. 

! In de berekening is uitgegaan van een overgang van personeel en materieel (buitendienst). Arbeidsrechtelijk 

kunnen medewerkers zich verzetten tegen een overgang. Daarnaast wordt een deel van het materieel ook 

gebruikt voor andere gemeentelijke taken. Hier zullen afzonderlijke afspraken over gemaakt moeten worden. 

! De toegerekende overhead moet nu aan minder ambtenaren worden toegerekend. Deze kosten blijven voor 

de gemeente (algemene dienst)(36% van € 648.808,- = € 233.570,88) 

! Inhuur beleidsontwikkeling en overig (samen € 174.794) zal naar verwachting niet meer gebeuren. Dit is een 

potentiële bezuiniging voor de gemeente, mits het personeelsbestand conform afneemt. 

! Als het begraafbedrijf er voor kiest geen inhuur van Alescon meer af te nemen, (circa 11,7 fte) is de kans 

aanwezig dat de desintegratiekosten voor de medewerkers waarvoor geen nieuwe werkzaamheden worden 

gevonden, ten laste komen van de gemeente.  

! Het begraafbedrijf moet vennootschapsbelasting betalen (tot € 200.000,- winst 20% belasting, daarboven 25% 

belasting). 

! Het begraafbedrijf kan geen gebruik maken van het BTW-compensatiefonds en zal voor iedere inhuur en 

aankoop BTW moeten betalen.  

! Er zal ontheffing moeten worden aangevraagd voor artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging. Voorwaarde is 

dat iedereen altijd terecht kan op de/een begraafplaats. 

! Op termijn zal er efficiencywinst geboekt moeten worden. Omdat het aantal begraafplaatsen relatief beperkt 

is in relatie tot bijvoorbeeld maximale inzet van materieel of flexibele inzet van personeel is deze winst 

beperkt. Omdat het personeel onder een andere CAO valt en er geen sprake is van overhead zit hier de 

belangrijkste besparing voor het begraafbedrijf. 
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ALTERNATIEF 2F VOORLOPEN EN GRAFDELVEN UITBESTEDEN EN TERUGDRINGEN KOSTEN BELEIDSONTWIKKELING MET 

50% 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956,- 

 

Kosten 

Totale kosten: € 1.304.153,50 

Bestaande uit; 

kapitaallasten      € 221.123,-,  

Beheer en onderhoud    € 513.209,- 

Begrafenissen  322 x € 253,-  €  81.466 (incl BTW) 

Kosten inhuur voorlopen  322 x € 35,-+ 19% btw €  13.411,30 

Kosten gebruik installaties 322 x € 25,- + 19% btw €    9.579,50 

Beleidsontwikkeling    € 64.502,50 (50%) 

Overig      €   45.789,- 

Tractie       €   62.581,-  

Inhuur derden      € 280.680,- 

extra kosten organisatie    €   11.811,77 

Opmerkingen en risico’s 

! Bij inhuur moet BTW van 19% worden betaald die niet compensabel is. 

! Bij inhuur blijft de overhead van 36% bestaan (€ 135.599 x 36% = € 48.815,64). Deze wordt over de 

achterblijvende medewerkers verdeeld. 

! De aanwezige grafdelver (Hansa) is in 2006 aangekocht en nog niet afgeschreven. Deze machine verricht voor 

circa 15% andere werkzaamheden binnen de gemeente. De kosten (afschrijving en rente, jaarlijks samen 

€ 17.600,-) blijven voor de gemeente, ook al wordt de machine niet vervangend ingezet. 

! Het betreffende personeel zal andere werkzaamheden moeten krijgen binnen de gemeente  

! De totale kosten van het delven van een graf, voorlopen en gebruik installaties zijn € 410,- per begrafenis. De 

leges bedragen in 2011 € 500,- en zijn daarmee 122% kostendekkend. 

! Het uitbesteden van het grafdelven (dus zonder voorlopen en gebruik installaties) is circa € 253,- (incl BTW). 

! Er zullen extra kosten moeten worden gemaakt voor het inhuren van een grafdelver en het organiseren van 

de begrafenis. Geschat wordt dat dit 15 minuten per begrafenis is voor het afspreken en de financiële 

afwikkeling en 30 minuten organiseren van de begrafenis ter plaatse (aanwijzen juiste locatie, controle 

achteraf). Uitgaande van 322 begrafenissen per jaar en salarisschaal 6 is dit € 48,91 x 0,75 x 322 = € 11.811,77 

 

ALTERNATIEF 2G HUIDIGE SITUATIE MET VERLAGING KWALITEITSNIVEAU ONDERHOUD ( 20% BUDGET), VERLAGING 

OVERHEAD NAAR 10% EN TERUGDRINGEN KOSTEN BELEIDSONTWIKKELING MET 50% 

Opbrengsten 

Financiële opbrengsten: € 834.312,- 

Op basis van 322 grafdelvingen en 51 asbijzettingen. 

Afkoopsommen onderhoud graven €     7.365,- 

Begraafplaatsrechten  € 826.956 

 

Niet Financiële opbrengsten: De gemeente Hoogeveen heeft maximale zeggenschap en sturing over de 

tarievenopbouw, kwaliteits/onderhoudsniveau en het al dan niet ruimen. 
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Kosten 

Totale kosten: € 977.367,64 

Bestaande uit;  totaal  instandhoudingskosten -20% verlaging   - overhead 26% 

kapitaallasten   € 221.123,-,  

Beheer en onderhoud € 379.774,76 € 513.209,-               € 133.434, 24 

Begrafenissen  € 100.343,26,-        €   35.255,74  

Beleidsontwikkeling(50%) € 47.731,85                  €  16.770,65 

Overig   €   45.789,-  

Tractie    €  62.581  € 9.387,15 (15%) 

Inhuur derden   € 120.024,77  € 280.680,-  € 160.655,23  

Opmerkingen en risico’s 

! Zie 2A 

! De overheadkosten van € 133.434, 24 + € 16.770,65 + € 35.255,74= € 185.460,73 komen ten laste van de 

gemeente (algemene dienst) 

 

CONCLUSIE BENCHMARK GEMEENTEN 

! Er zijn 15 gemeenten benaderd, voornamelijk in Drenthe, om inzicht te krijgen in de wijze en kosten van het 

onderhoud van de begraafplaatsen. 
o Uit de benchmark is geen eenduidige lijn naar voren gekomen. Iedere gemeente doet het op zijn 

eigen manier. Wel valt op dat bijna alle gemeenten niet alle kosten doorbelasten aan functie 724, 

de lijkbezorging. Veel gehoord is de “parkfunctie” of ”openbaar groen” variant omdat hiermee een 

stuk btw compensabel is. (zie variant 1). Ook zijn er vaak keuzes gemaakt in welke kosten wel en 

welke kosten niet doorbelast worden richting de lijkbezorging, zoals kapitaallasten. 
o Veel gemeenten besteden het groot onderhoud uit, waarbij de inhuur onder directe aansturing van 

de gemeente staat. Klein onderhoud wordt veelal zelf uitgevoerd. Reden voor uitbesteding is dat dit 

goedkoper is dan het zelf doen.  
o De ervaringen met uitbesteden zijn over het algemeen goed. 
o De gemeenten die uitbesteden doen dit al jaren. Een gemeente (Winterswijk) heeft onlangs de 

keuze gemaakt al haar onderhoud uit te besteden en al het gemeentelijk personeel over te doen. 

Dit is met de bestaande budgetten gegaan en levert geen direct financieel voordeel op.  
 

CONCLUSIE ALTERNATIEF 2 

! De keuze om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan Alescon heeft een nadrukkelijke sociale 

component. De keuze voor het op een andere wijze uitbesteden van deze werkzaamheden kan goedkoper zijn 

voor de post lijkbezorging. Alternatief zou een aanbesteding met een SROI (social return on investment) 

component kunnen zijn. Meestal gaat het om 5% van de totale aanneemsom die verplicht ingehuurd/besteed 

moet worden vanuit de gemeentelijke “kaartenbak”/WSW.  

! Voor een verzelfstandiging is de omvang van het aantal begraafplaatsen te klein en zijn de initiële kosten te 

hoog. Daarbij komt dat vennootschapsbelasting moet worden betaald en de BTW niet compensabel is. 

! Interne verzelfstandiging is een middel om scherper te sturen op kosten en uitgaven. Uit de aangeleverde 

stukken is niet gebleken dat de gemeente op dit moment al haar bestaande mogelijkheden gebruikt om te 

sturen. Pas als al deze middelen zijn uitgenut, zou een interne verzelfstandiging een mogelijke vervolgstap 

kunnen zijn. Gezien de omvang van de budgetten is dat echter een heel zwaar middel. 

! Het grafdelven en voorlopen is op dit moment kostendekkend. Dit onderdeel is zeer bepalend voor het 

kwaliteits/diensverleningsniveau. Qua huidige kostenstructuur gemeentebreed, is uitbesteden nu niet 

verstandig. Als zich in de toekomst een natuurlijk moment voor doet, bijvoorbeeld een vacature of vervanging 

van de grafdelfmachine, dan is een nieuwe doorrekening zinvol.  

! Over de wijze van schouwen bestaat discussie. Op basis van drie locaties op een begraafplaats wordt een 

totaalbeeld bepaald. Dit kan dus afwijken van de werkelijke situatie. Zandpaden worden bijvoorbeeld niet 

meegenomen in de schouw. Mocht voor verlaging van het onderhoudsbudget worden gekozen dan is een 

onderzoek nodig naar het werkelijke onderhoudsniveau van de begraafplaatsen en de werkelijke 

consequenties. 

! In de uurtarieven van de gemeentelijke medewerkers zit circa 36% overheadkosten opgenomen. De vraag is 

legitiem of al deze overheadkosten moeten worden toegerekend aan de kostenplaats lijkbezorging 
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Kort gespreksverslag 

22 maart 2011  

Aanwezig:  

De heer J.G. Wolf van uitvaartvereniging Hollandscheveld  

Wethouder Hiemstra, mevrouw D. de Jong  van de gemeente Hoogeveen en de heer K. Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

Wethouder Hiemstra heet de heer Wolf welkom en legt het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen laat de 

mogelijkheden onderzoeken om te komen tot kostenbesparing en/of een efficiëntere manier van begraven en beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

De heer Wolf schetst dat de uitvaartvereniging Hollandscheveld circa 4000 betalende leden heeft en ongeveer 50 

uitvaarten per jaar.  

Gevraagd naar het onderhoudsniveau geeft de heer Wolf aan dat hij het onderhoudsniveau van begraafplaats 

Hollandscheveld slecht vindt. De grafstenen bij de ingang staan/liggen scheef en er is een ophoging bij de entree aan de 

Kerkhoflaan. Hij vraagt of de betreffende families niet kunnen worden aangeschreven.  

Het groenonderhoud kan volgens de heer Wolf beter. Hij schetst een beeld van zes medewerkers die bij elkaar rond 

hangen. “Het onderhoud kan voor de helft”. Hij adviseert één man per begraafplaats of om werklozen aan het werk te 

zetten op de begraafplaats. Er ligt nu bijvoorbeeld regelmatig blad op de paden en graven. Als er permanent één man 

rond loopt kan die alles bijhouden.   

 

Over de mogelijkheid om inwoners te laten helpen bij het onderhoud zegt de heer Wolf dat de tarieven dan wel naar 

beneden moeten. Eventueel zelf de handen uit de mouwen steken ziet hij niet zitten.  

 

De heer Wolf geeft aan de hand van een kaartje aan waar hij nog mogelijkheden tot inbreiding ziet . 

 

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat via mevrouw De Jong zal worden toegestuurd. Medio juni is de 

verwachting dat de resultaten van het onderzoek openbaar worden. 

De heer Kelly bedankt de heer Wolf voor zijn tijd en inbreng. 

 

28 maart 2011 

Klaas Kelly 

Eiffel 
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Kort gespreksverslag 

22 maart 2011  

Aanwezig mevrouw G. Stevens en mevrouw M. Fieten, de heren J. van Dijk en E. Bakker, namens de Gezamenlijke 

plaatselijke belangen,  

Wethouder Hiemstra, mevrouw D. de Jong  van de gemeente Hoogeveen en de heer K. Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

Wethouder Hiemstra heet de aanwezigen welkom en legt het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen laat de 

mogelijkheden onderzoeken om te komen tot kostenbesparing en/of een efficiëntere manier van begraven en beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

Gevraagd naar het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen wordt aangegeven dan men daar niet echt een beeld van 

heeft. Stuifzand wordt over het algemeen als goed ervaren. Over Hollandscheveld wordt opgemerkt dat de 

stenen/graven bij de ingang er slecht bij liggen en aan het verzakken zijn.  

Wethouder Hiemstra geeft aan dat dit iets is waarvoor de nabestaanden verantwoordelijk zijn.  

Over Elim zijn geen klachten bekend. Het groen ligt er netjes bij. 

 

De heer Kelly licht toe dat het huidige onderhoudsniveau van de begraafplaatsen boven het afgesproken basisniveau 

ligt.  

Hierop wordt gereageerd dat het verschil tussen de huidige onderhoudssituatie en de basis onderhoudssituatie dan wel 

erg groot is. 

 

Voor het zelf (deels) onderhouden van de begraafplaatsen is volgens de aanwezigen geen goede basis. Misschien het 

eerste jaar nog wel, maar daarna wordt de continuïteit lastig. Er zullen verschillen per dorp gaan ontstaan. Tevens is de 

vraag wat het “oplevert”. 

Gevraagd wordt of het een idee is om per dorp een onderhoudsbudget ter beschikking te stellen. 

Ook wordt geopperd om eventueel zelf een deel van de straat of plantsoen in de straat te onderhouden en de 

besparing daarop door te schuiven naar de begraafplaats. Dit sluit beter aan bij het wijk/buurtniveau van de inwoners. 

Geconcludeerd wordt dat het onderhoud van de begraafplaatsen iets is van de gemeente. 

 

Als mogelijke opties om op onderhoudskosten te besparen wordt aangegeven de begraafplaatsen sober en strak te 

houden.  Dit is echter ook weer een persoonlijke keus. 

Verder wordt gesproken over de gefaseerde aanleg van begraafplaats Zevenberg. Daphne de Jong licht toe waarom er 

gefaseerd is uitgevoerd.  

Als tip wordt meegegeven zo onderhoudsvrij mogelijk in te richten. 

Er ontstaat een discussie over het verschil tussen mooi, parkachtig begraven (begraafplaats Pesse) en functioneel, strak 

begraven. 

 

Gevraagd naar het verwachtte effect van de komst van een crematorium is de mening dat het aantal crematies wel zal 

toenemen. Zeker als cremeren goedkoper is dan begraven. Als de prijs gelijk is zal er meer begraven worden. Ook wordt 

aangegeven dat als de eeuwig durende grafrust wordt afgeschaft, mensen eerder zullen kiezen voor cremeren. 

 

De heer Kelly dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng. Van het gesprek wordt ene verslag gemaakt dat door 

mevrouw De Jong zal worden toegezonden. Medio juni 2011 zullen de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden 

gemaakt. Het advies dat de heer Kelly aan de wethouder zal uitbrengen maakt onderdeel uit van het totale onderzoek. 

 

28 maart 2011 

Klaas Kelly 

Eiffel. 
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Kort gespreksverslag 

22 maart 2011  

Aanwezig:  

De heer G. Neutel namens uitvaartvereniging Nieuweroord, 

 mevrouw De Jong  van de gemeente Hoogeveen en de heer Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

De heer Kelly heet de heer Neutel welkom en verwijst naar het gesprek van 14 maart 2011. 

 

De heer Neutel heeft in aanvulling op het gesprek van 14 maart nog een suggestie om per begraafplaats één iemand 

het hele jaar rond het onderhoud uit te laten voeren. Eventueel kan er dan nog iemand als achtervang bijspringen. 

Eventueel zou dit ook door een hovenier kunnen gebeuren. 

 

Ten aanzien van de inzet van vrijwilligers geeft de heer Neutel aan dat de organisatie ervan erg belangrijk is. Samen met 

Plaatselijk Belang zouden de inwoners gepolst kunnen worden om bijvoorbeeld vier keer per jaar te komen helpen. 

Inwoners hebben hier volgens hem wel oren naar. 

De gemeente heeft een bepaald budget voor onderhoud. Dit levert een bepaald niveau van onderhoud op. Dat is het 

basisniveau. Als inwoners niet meedoen of niet bereid zijn hier de prijs voor te betalen, moeten ze volgens de heer 

Neutel accepteren dat dat dan het onderhoudniveau is dat ze krijgen. 

 

Belangrijk volgens de heer Neutel is dat het beeld duidelijk wordt. Wat houdt de samenwerking en inzet precies in. Er 

zal een schema moeten komen met een aanspreekpunt. Het kan dus betekenen dat het beeld per kern verschilt. 

Er moet samenwerking worden gezocht om zo de wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen. 

 

De heer Kelly dankt de heer Neutel voor zijn tijd en inbreng. 

 

28 maart 2011 

Klaas Kelly 

Eiffel. 
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Kort gespreksverslag 

28 maart 2011  

Aanwezig:  

de heer G. Westers, bedrijfsmanager van onder andere de groenafdeling, van Alescon, 

 mevrouw De Jong  van de gemeente Hoogeveen en de heer Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

De heer Kelly heet de heer Westers welkom en legt het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen laat de 

mogelijkheden onderzoeken om te komen tot kostenbesparing en/of een efficiëntere manier van begraven en beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

De heer Westers schetst Alescon. Het is een werk/leerbedrijf waar mensen uit het sociale werkvoorzieningsegment vak- 

en werknemersvaardigheden aangeleerd krijgen. Het gaat om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Alescon geeft voor de gemeente uitvoering aan de WSW. Er wordt opgeleid naar de vraag vanuit de markt, bijvoorbeeld 

in de horeca of zorg. 

 

In verschillende segmenten, waaronder groen, is het een vechtmarkt. Afspraak met de gemeente is dat zij ook werk 

genereren voor Alescon. Als dit niet of onvoldoende gebeurt kan Alescon ook geen mensen van de wachtlijst van de 

gemeente aan het werk helpen. De heer Westers geeft aan dat hoe breder het takenpakket is hoe meer differentiatie 

mogelijk is en dus hoe meer verschillende werksoorten er zijn waar mensen passend op ingezet kunnen worden. De 

begraafplaats is bij uitstek zo’n breed pakket. Bijkomend voordeel is dat de begraafplaatsen vaak wat “achteraf” liggen 

waardoor ook mensen met een psychische beperking opgeleid kunnen worden.  

 

Ten aanzien van aanbestedingstrajecten schetst de heer Westers dat Alescon op circa 70% van de IMAG norm zit, een 

norm voor de hoeveelheid werk die verzet kan worden.  In tegenstelling tot het vrije bedrijf vindt naast het werk dat 

gedaan wordt ook het opleiden van mensen plaats. Dit kan nu nog onvoldoende als toegevoegde waarde inzichtelijk 

gemaakt worden bij aanbestedingen. Alescon is hier wel hard mee bezig. Om die reden verliest Alescon vrijwel altijd de 

aanbestedingen, zodra er puur op geld geconcurreerd moet worden. 

 

De heer Westers schetst de gekozen combinatie met Dolmans, waarbij het begeleiden van de medewerkers bij Alescon 

ligt. 

 

De heer Kelly dankt de heer Westers voor zijn tijd en inbreng. Van het gesprek zal een verslag worden gemaakt. Medio 

juni zullen de resultaten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Van dit onderzoek maakt de businesscase 

onderdeel uit. 

 

20-3-2011  

Klaas Kelly  

Eiffel  
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Kort gespreksverslag 

14 maart 2011  

Aanwezig de heren G. Neutel en J. Boertien namens het Comité Begraven, Wethouder Hiemstra, mevrouw D. de Jong  

van de gemeente Hoogeveen en de heer K. Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

Wethouder Hiemstra heet de aanwezigen welkom en legt het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen laat de 

mogelijkheden onderzoeken om te komen tot kostenbesparing en/of een efficiëntere manier van begraven en beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

Na een kort voorstelrondje geeft de heer Kelly aan dat een hoge kostenpost het onderhoud is. Op basis van schouwen 

wordt jaarlijks de onderhoudstoestand/niveau van de begraafplaatsen in beeld gebracht. Dit blijkt gemiddeld boven het 

basisniveau te zijn. Op een vijf puntschaal is de score  een vier. Hij vraagt naar de indruk die de heren hebben van het 

onderhoudsniveau van de begraafplaatsen. 

 

De heer Neutel geeft aan dat hij het onderhoud op dit moment heel goed vindt. Het is ook belangrijk dat de 

begraafplaatsen er goed bij liggen. Als er in de kosten gesneden gaat worden vraagt hij zich af wat het effect daarvan is. 

De heer Boertien geeft aan dat het onderhoud op plekken heel keurig  is en op andere  plekken beter kan. Als voorbeeld 

noemt hij de oude begraafplaats Hoogeveen. Als daar het onkruid uit de paden gehaald is, is de begraafplaats niet meer 

toegankelijk voor een invalidenwagen.  

 

Gevraagd naar mogelijke kostenbesparingen adviseert de heer Boertien steenslag in de paden aan te brengen. Hier 

komt minder onkruid in dan in de zand/grindpaden en ze zijn beter toegankelijk. Ook geeft hij aan de indruk te hebben 

dat er nu weinig ordening is in het onderhoud. Hij suggereert één persoon per begraafplaats met één vliegende kiep. Hij 

schets een beeld van een gesprek dat hij gehad heeft met een medewerker van Alescon en vraagt zich af hoe het 

toezicht geregeld is en maakt zich zorgen over de motivatie van de Alescon medewerkers. 

Ook geeft de heer Boertien aan dat middels uitbesteden van het onderhoud er geld bespaard kan worden. Hij refereert 

aan door hem opgevraagde offertes van € 5 ton en € 7 ton.  

Tot slot vraagt de heer Boertien zich af waar de kosten voor fouten in de aanleg in het verleden, neergelegd worden. 

De heer Neutel geeft als suggestie uitbesteden en het aantal gemeentelijke mensen terug brengen.  

 

Gevraagd naar welke rol de heren zouden kunnen of willen spelen bij het onderhoud wordt aangegeven dat, als het 

echt niet anders kan er zeker bereidheid is om hierin te ondersteunen. Gezamenlijk met de gemeente zouden dan de 

inwoners gemotiveerd kunnen worden om een bijdrage in het onderhoud te leveren. Hierbij zou onderscheid gemaakt 

kunnen worden tussen groot onderhoud en bijhouden. Wel wordt de vraag neer gelegd wat dit de burgers oplevert, 

bijvoorbeeld een verlaging van het grafrecht als bijgedragen wordt aan het onderhouden van de begraafplaatsen. 

 

Afrondend wordt nog de suggestie gegeven om het onderhoud voor meerdere jaren tegelijk uit te besteden en 

proefprojecten uit te voeren waarin hoveniers kunnen laten zien hoe zij om gaan met het onderhoud en om plaatselijke 

hoveniers in combinatie met plaatselijke inwoners te betrekken bij het onderhoud. 

 

Van dit gesprek wordt een verlag gemaakt dat via mevrouw De Jong zal worden toegestuurd. 

 

Klaas Kelly 

Eiffel 

17 maart 2011   
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Kort gespreksverslag 

14 maart 2011  

Aanwezig:  

de heren Bennink en Van den Berg, penningmeester en voorzitter van begrafenisvereniging Fluitenberg en Pesse, 

de heer Van Slochteren namens  begrafenisvereniging Stuifzand, 

 mevrouw De Jong  van de gemeente Hoogeveen en de heer Kelly van Eiffel (verslaglegging). 

 

De heer Kelly heet de aanwezigen welkom en legt het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen laat de 

mogelijkheden onderzoeken om te komen tot kostenbesparing en/of een efficiëntere manier van begraven en beheer 

en onderhoud van de begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

Na een kort voorstelrondje geeft de heer Kelly aan dat een hoge kostenpost het onderhoud is. Op basis van schouwen 

wordt jaarlijks de onderhoudstoestand/niveau van de begraafplaatsen in beeld gebracht. Dit blijkt gemiddeld boven het 

basisniveau te zijn. Op een vijf puntschaal is de score  een vier. Hij vraagt naar de indruk die de heren hebben van het 

onderhoudsniveau van de begraafplaatsen. 

 

Het onderhoud in de buitendorpen wordt als goed ervaren. Het onderhoud in Hoogeveen wordt door de heer Van 

Slochteren als minder ervaren. Als voorbeeld noemt hij dat er niet altijd even goed geveegd is na het grafdelven.  

 

Op de vraag welke kostenbesparingen of efficiencymaatregelen de heren zien wordt aangegeven dat de keuzevrijheid 

van afdekking van het graf (dekplaten) het onderhoud bemoeilijkt. Als er alleen maar een steen mag worden geplaatst 

is het onderhoud makkelijker. 

Met het uitbesteden van het grafdelven aan een hoveniersbedrijf zou een stuk flexibiliteit gecreëerd kunnen worden. 

Nu moeten de tijden van een begrafenis afgestemd worden op de  beschikbare capaciteit van de gemeente Hoogeveen.  

Het voorlopen zou eventueel door een vrijwilliger gedaan kunnen worden in plaats van door een gemeenteambtenaar.  

 

Gevraagd naar de rol die de begrafenisverenigingen zouden kunnen spelen bij het onderhoud van de begraafplaats 

wordt aangegeven dat er met vrijwilligers niet veel van terecht komt. Het is nu al moeilijk mensen voor vrijwilligerswerk 

te krijgen. Een eventuele vergoeding (aan de verenigingskas of individueel) zou dit probleem niet oplossen.  

 

Afrondend worden nog de volgende suggesties gedaan; 

Neem de vergunning voor een grafmonument meteen mee in het tarief. Dit voorkomt vervelende reacties nadertijd. 

Er wordt een trend waargenomen dat er steeds meer gecremeerd wordt. Hierbij wordt opgemerkt dat de locatie van de 

urenmuur in combinatie met de urnengraven soms wat rommelig over komt ivm de rouwuitingen van nabestaanden. 

 

Van dit gesprek wordt een verlag gemaakt dat via mevrouw De Jong zal worden toegestuurd. 

 

Klaas Kelly 

Eiffel 

17 maart 2011   
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Kort gespreksverslag 

24 mei 2011  

Aanwezig:  

De heren Van Zwol en Otten namens uitvaartvereniging Elim, mevrouw Schonewille en de heren 

Aasman en Van der Sleen namens uitvaartvereniging Nieuwlande, 

wethouder Hiemstra en mevrouw De Jong  (verslaglegging) van de gemeente Hoogeveen. 

 

Wethouder Hiemstra heet de aanwezigen welkom. Het gesprek zou in eerste instantie op een eerder 

tijdstip plaatsvinden, maar dat is wegens omstandigheden niet door gegaan. Hij geeft aan alsnog blij 

te zijn dat het mogelijk is een gesprek te hebben voor afronding van het onderzoek. Hij legt 

vervolgens het doel van het gesprek uit. De gemeente Hoogeveen voert een onderzoek uit naar 

kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen. Dit om een gefundeerde afweging 

voor nu en de toekomst te kunnen maken. 

 

Mevrouw De Jong licht toe dat het huidige onderhoudsniveau van de begraafplaatsen boven het 

afgesproken basisniveau ligt. Gevraagd naar de mening onder de aanwezigen van het 

onderhoudsniveau van de begraafplaatsen wordt voor beide begraafplaatsen aangegeven dat het 

onderhoud als goed wordt ervaren. De aanwezigen van de begraafplaats Elim geven aan dat zij veel 

klachten horen over de zandpaden. 

 

Voor het (deels) zelf onderhouden van de begraafplaatsen zien de aanwezigen geen mogelijkheden. 

De kans is klein dat de inwoners van Nieuwlande en Elim gemotiveerd zijn het onderhoud op de 

begraafplaats van de gemeente over te nemen. Bovendien voeren momenteel de nabestaanden al 

een heleboel onderhoud uit aan de graven. Geconcludeerd wordt dat het onderhoud van de 

begraafplaatsen iets is van de gemeente. 

 

Wethouder Hiemstra dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng.  

 

25 mei 2011 

Daphne de Jong 

 

 




