AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot gewijzigde aanpak Masterplan
Lijkbezorging, instemming met uitbreiding
van het actief ruimingbeleid en
standpuntbepaling ten aanzien van de te
hanteren tarieven bij verlenging grafrecht.

AAN DE RAAD

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2012 ingestemd met de startnotitie toekomst lijkbezorging
gemeenten Aalten. Daarin is een onderzoeksopzet beschreven en erin werd aangegeven dat naar
verwachting december 2012 een masterplan aan college en raad voorgelegd zou worden. Uit de
eerste onderzoeken van de projectgroep is gebleken dat de materie gecompliceerder is dan
aanvankelijk gedacht. Als gevolg hiervan wordt voorgesteld de aanpak te wijzigen, het project te
faseren en een nieuwe planning vast te stellen gebaseerd op de ervaringen die worden opgedaan
tijdens een eerste fase van het ruimingbeleid (inventarisatie) op begraafplaats Berkenhove en de
Oude begraafplaats Dinxperlo.
Op 16 december 2008 heeft uw raad besloten “over te gaan tot het actief ruimen van graven waarvan
het grafrecht is verlopen en niet is verlengd”. Teneinde door ruiming voldoende begraafcapaciteit te
genereren wordt voorgesteld ook graven bij het ruimingbeleid te betrekken waarvan de graftermijn
nog niet is verlopen dan wel nooit zal verlopen maar die kennelijk niet meer worden onderhouden
en/of bezocht. Uw raad wordt gevraagd een aanvullend besluit te nemen strekkende tot instemming
met het eveneens inzetten van het actieve ruimingbeleid voor die categorie graven.
Op 16 december 2008 heeft uw raad, naar aanleiding van een amendement van het CDA en de CU,
een besluit genomen ten aanzien van het recht dat wordt geheven bij het verlengen van het
grafrecht. Over de strekking van dat raadsbesluit bestaat onduidelijkheid. De gemeenteraad wordt
gevraagd zijn standpunt met betrekking tot de kosten van verlenging van het grafrecht te bevestigen.
Inleiding
Op 13 maart 2012 is de projectgroep begonnen met het inventariseren van alle relevante aspecten
voor het opstellen van een masterplan. Gebleken is dat e.e.a. een stuk gecompliceerder en
tijdrovender is dan aanvankelijke gedacht. Dit heeft gevolgen voor de voorstelde werkwijze en
planning. Als de gemeenteraad de bij deze voorgestelde besluiten neemt kan de projectgroep verder
met haar opdracht.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het beleidsterrein betreft het gehele taakveld van de lijkbezorging in de gemeente Aalten.
Toepasselijke regelgeving is de Wet en het Besluit op de Lijkbezorging, de gemeentelijke
Beheersverordening Begraafplaatsen en de Verordening Lijkbezorgingrechten.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Met uitzondering van de Joods-Israëlitische begraafplaatsen heeft de gemeente Aalten in de loop van
de jaren het eigendom, het beheer en het onderhoud van alle (ook van oorsprong bijzondere)
begraafplaatsen in de gemeente overgenomen. Nagenoeg alle begraafplaatsen in Aalten zijn
daarmee “gemeentelijke begraafplaatsen” in de zin van de Wet op de Lijkbezorging zodat de
gemeente Aalten, vergeleken met de meeste andere gemeenten in Nederland, op dat gebied een
verhoudingsgewijs grote taakstelling heeft. Dit benadrukt het belang van het toekomstbestendig
maken van de lijkbezorging.
Fasering project en uitbreiding ruimingbeleid.
Belangrijke aanleiding voor het project is dat de lijkbezorging in Aalten (op termijn) niet
toekomstbestendig is in de zin van capaciteit en kostenbeheersing. Daarnaast is van belang dat de
aanwezigheid van een groot aantal onverzorgde en vervallen graven een begraafplaats een desolate
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en onverzorgde aanblik geeft. Volgens de gemeentelijke Beheersverordening begraafplaatsen zijn
rechthebbenden op graven verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden en te herstellen.
Het is ondoenlijk deze verplichting als gemeente over te nemen. Het genereren van voldoende
begraafcapaciteit, de verzorgde aanblik van een begraafplaats en kostenbeheersing zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uit de nota toekomst begraafplaatsen gemeente Aalten 2008,
welke door de raad op 16 december 2008 is vastgesteld, blijk dat , als er niets gebeurt, de (actieve)
begraafplaatsen op termijn te weinig begraafcapaciteit hebben. Met het oog daarop heeft de
gemeenteraad destijds ingestemd met het inzetten van een actief ruimingbeleid voor graven waarvan
de graftermijn is verlopen. Strikt genomen betekent dit dat de raad (voor de korte en middellange
termijn) slechts instemt met het actief ruimen van graven die in de voormalige gemeente Aalten
tussen 1993 en 2003 zijn uitgegeven en van graven die 50 jaar of langer geleden in Dinxperlo zijn
uitgegeven. Door deze beperking is het waarschijnlijk niet mogelijk om op de korte en middellange
termijn voor elke begraafplaats voldoende begraafcapaciteit te genereren. Uw raad wordt daarom
voorgesteld een aanvullend besluit te nemen in die zin dat bij het actieve ruimingbeleid ook
(verwaarloosde) graven worden betrokken waarvan de graftermijn nog niet is verlopen of nooit zal
verlopen. In een (meestal) ver verleden is voor deze categorie graven tegen een eenmalige
vergoeding een recht gekocht dat vervolgens in beginsel eeuwigdurend of voor (een uit
bedrijfseconomisch oogpunt) onverantwoord lange termijn op het gemeentelijk beheers- en
onderhoudsbudget voor de begraafplaatsen drukt.
Het merendeel van de graven die eeuwigdurend of voor een bijzonder lange termijn (50 jaar) zijn
uitgegeven wordt ogenschijnlijk niet langer verzorgd of bezocht. Op de oudere delen van alle
begraafplaatsen is het percentage graven dat amper of geheel niet onderhouden wordt (en dus
kennelijk zelden of nooit wordt bezocht) bijzonder hoog. Ter illustratie: tijdens een schouw ter plaatse
is gebleken dat van de 331 oudste graven op Berkenhove er slechts 26 zichtbare sporen van
onderhoud of bezoek vertonen. Dit doet vermoeden dat met een actief (verruimd, zie hiervoor)
ruimingbeleid voortdurend voldoende grafruimte kan worden gecreëerd zodat de noodzaak tot het
uitbreiden van bestaande of stichten van nieuwe begraafplaatsen kan worden voorkomen. Door het
ruimen en heruitgeven van grafruimte ontstaat, al dan niet in combinatie met een aanpassing van de
Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Aalten 2009 en de
Verordening Lijkbezorgingsrechten, op termijn ook (wederom) de mogelijkheid tot kapitalisatie per
graf van de beheers- en onderhoudskosten naar huidig prijsniveau en naar het aantal jaren van
uitgifte (een eventuele aanpassing van bestaande gemeentelijke regelgeving op dat gebied wordt in
een later stadium aan uw raad voorgelegd).
Onder verwijzing naar het voorgaande zou het eindproduct Masterplan lijkbezorging (op dit
onderdeel) een zichzelf in stand houdend systeem dienen in te houden dat voor de lange termijn
voldoende begraafcapaciteit, een acceptabel onderhoudsniveau en kostenbeheersing garandeert.
Fasering van ruiming ligt daarbij voor de hand: Als periodiek telkens een deel van een begraafplaats
wordt geruimd komt enerzijds voortdurend voldoende grafruimte vrij om in de lopende behoefte te
voorzien terwijl anderzijds wordt voorkomen dat in een keer een zodanige kaalslag plaatsvindt dat het
aanzicht van een begraafplaats voor langere tijd wordt geschaad. Bovendien worden zo de kosten en
ambtelijke inzet gespreid.
Als eerste fase wordt voorgesteld het op bijgaande kaart aangegeven deel van de Oude
begraafplaats van Dinxperlo en de op bijgaande kaart aangegeven delen van begraafplaats
Berkenhove. De begraafplaatsen in Bredevoort worden vooralsnog niet meegenomen omdat op
begraafplaats aan de Kloosterdijk in Bredevoort voorlopig nog voldoende begraafcapaciteit aanwezig
is en ruiming (en het opnieuw voor begraven gebruiken) van de begraafplaats aan de Prins
Mauritsstraat ongewenst is omdat deze begraafplaats naar moderne maatstaven daarvoor niet
geschikt is (te hoge grondwaterstand).
Hoewel ruimen ontegenzeglijk verstoring van de grafrust impliceert wordt dit niettemin veelvuldig in
den lande toegepast teneinde het algemeen belang van een acceptabel onderhoudsniveau en
aanzicht van begraafplaatsen zeker te stellen. Uiteraard is daarbij uitgangspunt en voorwaarde dat
het ruimen en opnieuw bijzetten van de aangetroffen resten op een zeer zorgvuldige en waardige
wijze plaatsvindt.
De keuze om, na afloop van de graftermijn, een graf te ruimen of de graftermijn te verlengen is altijd
aan de rechthebbende. De rechthebbende op een graf is degene die op zijn verzoek door de
begraafplaatshouder als zodanig schriftelijk is aangewezen. Bloed- of aanverwantschap, in welke
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graad ook, is geen criterium voor het zijn van rechthebbende. Schriftelijke aanwijzing door de
begraafplaatshouder is het enige dat telt. De rechthebbende is altijd één persoon. Het is dus ook niet
mogelijk de gezamenlijke erven van een overledene aan te wijzen als rechthebbende op het graf.
Kiest een rechthebbende niet voor verlenging van het grafrecht of is de oorspronkelijke
rechthebbende inmiddels niet meer in leven dan kan een graf in beginsel worden geruimd. Ruiming
van graven die eeuwigdurend zijn uitgegeven en verwaarloosde graven waarvoor het grafrecht,
hoewel niet eeuwig, toch nog zeer lang loopt is alleen mogelijk met toestemming van
rechthebbenden dan wel, wanneer er geen rechthebbende meer getraceerd kan worden, nadat het
voornemen ruiming is gepubliceerd (o.m. oproepbord bij het graf) en zich na een jaar geen
rechthebbende heeft gemeld. Als er geen formele rechthebbende (meer) is kan een belanghebbende
zich op verzoek alsnog als rechthebbende laten aanwijzen mits hij bereid is de daaraan verbonden
verplichtingen (herstel en onderhoud graf, eventueel betaling verlenging grafrecht) op zich te nemen.
Wanneer een rechthebbende ervoor kiest een vervallen graf te handhaven biedt de gemeentelijke
Beheersverordening Begraafplaatsen overigens mogelijkheden die rechthebbende aan te schrijven
beschadigde grafbedekking te herstellen. De rechthebbende die zo’n aanschrijving ontvangt kan naar
aanleiding daarvan eventueel alsnog zijn besluit tot handhaving van een graf heroverwegen.
Bij het ruimen van graven kan onderscheid worden gemaakt tussen schudden en ruimen (in enge
zin). Bij schudden worden de in het graf nog aanwezige resten in hetzelfde graf dieper herbegraven
en bedekt met een laag aarde. Nadat het graf is heruitgegeven wordt de kist bovenop die
herbegraven resten geplaatst. Bij ruimen (in enge zin) worden de in het graf nog aanwezige resten
verzameld en herbegraven in een elders op de begraafplaats in te richten verzamelgraf.
Rechthebbenden die een graf opgeven wordt de keuze gelaten het graf te laten schudden of ruimen.
Te ruimen graven waarvan geen rechthebbende kan worden getraceerd en waarbij zich na een jaar
ook geen rechthebbende heeft gemeld worden altijd geruimd. Over de locatie en vormgeving van de
in te richten verzamelgraven wordt nader geadviseerd.
Het is niet mogelijk een objectief onderscheid te maken tussen graven die nog wel voldoende worden
onderhouden en bezocht en graven waarvoor dat niet zo is. Daarom dienen de graven die
klaarblijkelijk nog steeds worden onderhouden en bezocht ook bij het ruimingbeleid te worden
betrokken. Rechthebbenden kunnen na aanschrijving of publicatie zelf aangegeven of zij een graf
willen handhaven. Nogmaals: Als er een rechthebbende is bepaalt die rechthebbende, en niet de
gemeente, of een graf wel of niet wordt geruimd.
Op dit moment vindt er door het Monumentenadviesbureau (MAB) een onderzoek plaats naar de
cultuurhistorische delen van de begraafplaatsen in onze gemeente. Het onderzoek wordt
gesubsidieerd door de Provincie Gelderland. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden
betrokken bij de waardebepaling van de cultuurhistorische elementen op de begraafplaatsen. Wat
betreft de graven van wie in dit rapport wordt aangegeven dat zij een bepaalde cultuurhistorische
waarde vertegenwoordigen moet een nadere afweging worden gemaakt of instandhouding wenselijk
is.
Overigens is de Oude Begraafplaats te Dinxperlo in zijn geheel een gemeentelijk monument.
Besluiten tot wijziging (in dit geval ruiming) moeten voor advies aan de Commissie Cultureel Erfgoed
worden voorgelegd.
De ervaringen opgedaan tijdens de eerste fase (inventarisatie) van het ruimingbeleid (delen
Berkenhove en oude begraafplaats Dinxperlo) geven een representatief antwoord op de volgende
vragen:
1. Hoe staat de Aaltense gemeenschap tegenover het ruimen van graven. Door middel van een
gedegen voorlichting via Achterhoek Nieuws en de gemeentewebsite wordt de aanleiding van de
gemeente Aalten om actief te gaan ruimen zorgvuldig uiteengezet zodat rechthebbenden in staat zijn
om, met inachtneming van alle betrokken (algemene en particuliere) belangen, weloverwogen te
besluiten of een graf al dan niet geruimd kan worden.
2. Wat is het te verwachten “rendement” van actief ruimingbeleid: Welk percentage van de
rechthebbenden is nog te achterhalen, welk percentage van de rechthebbenden stemt in met
ruiming, voor welk percentage van de graven waarvan geen rechthebbende bekend is heeft zich een
jaar na publicatie nog steeds niemand gemeld?
Als de gegevens genoemd onder 1. en 2. beschikbaar zijn kan worden bepaald op welke wijze aan
het project verder uitvoering kan worden gegeven. Zo kan bijvoorbeeld beter worden ingeschat welke
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fasering per begraafplaats moet worden gehanteerd om voortdurend voldoende begraafcapaciteit te
garanderen, welke tarieven voor grafrechten voor de lange termijn moeten worden toegepast om
beheer en onderhoud van de begraafplaatsen op een kwalitatief acceptabel niveau en betaalbaar te
houden.
Tarieven verlenging grafrecht/ Brief GUV d.d. 16 mei 2012.
Het feit dat graven binnen de gemeente Aalten in het verleden met verschillende primaire
“instandhoudingtermijnen” zijn uitgegeven is een complicerende factor bij het ruimingbeleid. In
Dinxperlo werden graven voor een termijn van 50 jaar uitgegeven. In Aalten werden graven tot 1993
eeuwigdurend uitgegeven en in de periode 1993 tot en met 2008 voor een periode van 20 jaar. Deze
categorie graven kan met ingang van het jaar 2013 worden geruimd c.q. het grafrecht voor deze
categorie graven kan met ingang van het jaar 2013 met 10 jaar worden verlengd. Met ingang van 1
januari 2009 worden graven in de gehele gemeente Aalten uitgegeven voor een primaire periode van
30 jaar.
Behalve voor het ruimingbeleid zijn de in het verleden gehanteerde verschillende primaire
instandhoudingtermijnen ook een complicerende factor gebleken als het gaat om het recht dat de
gemeente heft voor verlenging van de graftermijn. Naar aanleiding van een melding van een
rechthebbende op een graf wijst de GUV bij brief van 16 mei 2012 het college en de raad erop, dat
de gemeenteraad op 16 december 2008 heeft besloten bij verlenging van het grafrecht met telkens
10 jaar slechts administratiekosten ad € 5,50- in rekening te brengen. In de loop van dit jaar hebben
diverse rechthebbenden op graven echter een brief van de gemeente gehad waarin verlenging van
grafrecht met 10 jaar in overweging wordt gegeven tegen een bedrag van € 563,50-.
Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad op voorstel van het CDA en de CU een amendement
aangenomen als gevolg waarvan het grafrecht voor de gehele (heringedeelde) gemeente Aalten
vanaf 1 januari 2009 voor een termijn van 30 jaar (in plaats van de door college voorgestelde 20 jaar)
wordt verleend. Daarnaast vermeldt het amendement dat de fracties instemmen met het verlengen
van het recht voor telkens 10 jaren en hiervoor alleen administratiekosten ad € 5,50,- te heffen, wat
er in feite op neerkomt dat het grafrecht voor elk graf in de gemeente Aalten altijd kan worden
verlengd met 10 jaar tegen enkel de administratiekosten. Ten onrechte impliceert deze opmerking dat
in het oorspronkelijk voorstel van het college werd bedoeld dat voor verlenging van grafrecht altijd
slechts administratiekosten in rekening zouden worden gebracht. Een dergelijk voorstel van het
college is ook niet aannemelijk omdat dit grote consequenties heeft voor de mogelijkheid van
kostenbeheersing van beheer en onderhoud van begraafplaatsen op de lange termijn.
Een globale rekensom maakt dat duidelijk. Op Berkenhove worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 35
nieuwe graven uitgegeven. Het recht dat in rekening wordt gebracht voor één graf voor de duur van
30 jaar bedraagt op basis van de tarieventabel 2012 € 1.127,- . Worden voor het verlengen van het
grafrecht met 10 jaar enkel administratiekosten in rekening gebracht dan derft de gemeente, na
afloop van de het primaire grafrecht van 30 jaar, jaarlijks een bedrag van ongeveer € 19.500,-, alleen
al voor de begraafplaats Berkenhove. Nogmaals zij erop gewezen dat de gemeente Aalten, anders
dan de meeste gemeenten, m.u.v. de Joodse en enkele bijzondere, particuliere graven, houder van
alle begraafplaatsen in de gemeente is en wat dat betreft dus een uitzonderlijk zware taakstelling
heeft. Daarnaast zij opgemerkt dat het overal in den lande voor zowel bijzondere als gemeentelijke
begraafplaatsen algemeen gebruikelijk is (en bovendien uit bedrijfseconomisch oogpunt bittere
noodzaak) om voor verlenging van grafrecht een substantieel bedrag in rekening te brengen ter
dekking van de structurele kosten van beheer en onderhoud. Door verlenging van grafrecht voor elk
graf tegen enkel administratiekosten toe te staan wordt beheersing van de kosten van beheer en
onderhoud van de begraafplaatsen op de lange termijn feitelijk onmogelijk.
Het slechts tegen administratiekosten verlengen van grafrechten op alle graven in de gemeente
Aalten is bovendien naar onze mening ook niet in overeenstemming met de geest van meergenoemd
amendement. Belangrijkste aanleiding voor het amendement was immers te voorkomen dat
rechthebbenden op graven die in de periode van 1993 tot en met 2008 voor 20 jaar zijn uitgegeven al
na 20 jaar grafrecht moeten bijbetalen terwijl dat voor de overige graven pas na minimaal 30 jaar
hoeft (dus het voor een ieder financieel gelijktrekken van de gevolgen van verruiming van het door
het college voorgestelde grafrecht van 20 jaar naar de door de raad gewenste 30 jaar). Niettemin is
vervolgens toch de Tarieventabel 2009 behorend bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2009 in
die zin aangepast dat, ongeacht de primaire duur van het grafrecht, voor verlenging van het grafrecht
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met telkens 10 jaar nooit meer dan de administratiekosten (destijds €5,50) in rekening worden
gebracht.
De tarieventabel wordt elk jaar opnieuw door de raad vastgesteld. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012
is de tarieventabel op dit onderdeel weer conform het oorspronkelijk voorstel van het college voor het
jaar 2009 vastgesteld: voor verlenging van het grafrecht met 10 jaar wordt, ongeacht de duur van het
primaire grafrecht, een recht geheven ter hoogte van 50 % van het recht dat geheven wordt voor de
primaire instandhoudingtermijn. Hoewel dit op gespannen voet staat met het in 2008 aangenomen
amendement en het besluit van de raad van 16 december 2008 is het op basis van de thans
vigerende Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012 niettemin formeel-juridisch correct dat voor
verlenging met 10 jaar van elk grafrecht (ongeacht de duur van het primaire grafrecht) de helft van
het recht dat geldt voor de eerste 30 jaar in rekening wordt gebracht.
Door de hiervoor geschetste ontwikkelingen is onduidelijkheid ontstaan wat betreft de bedoeling van
de raad als het gaat om de kosten van verlenging van grafrecht. Om die onduidelijkheid voor eens en
altijd weg te nemen wordt uw raad voorgesteld om, in de geest van meergenoemd amendement en
het raadsbesluit van 16 december 2008, het volgende te bepalen:
1. Het verlengen van het grafrecht tegen enkel administratiekosten geldt alleen voor de eerste
verlenging van het grafrecht met 10 jaar voor de graven die zijn uitgegeven voor een primaire
termijn van 20 jaar. Reeds aangeschreven rechthebbenden op graven binnen deze categorie
ontvangen een rectificatie in die zin dat slechts administratiekosten verschuldigd zijn.
Eventueel reeds betaalde grafrechten worden, onder aftrek van administratiekosten,
teruggestort.
2. Voor alle andere categorieën graven geldt dat voor verlenging van het grafrecht met 10 jaar
een substantieel bedrag in rekening wordt gebracht. Conform de tarieventabel 2012 is dat
momenteel 50 % van het voor 30 jaar geldende grafrecht.
3. Met ingang van het jaar 2013 wordt in de Tarieventabel behorend bij de Verordening
Lijkbezorgingsrechten een onderscheid gemaakt tussen de eerste verlenging van grafrecht
voor graven die primair voor 20 jaar zijn uitgegeven en verlenging van grafrecht voor graven
die primair voor een andere termijn zijn uitgegeven.
Bij wijze van tussenbericht heeft de GUV inmiddels een brief ontvangen, dat de kwestie van de
kosten van verlenging van grafrecht in de raadsvergadering van september 2012 opnieuw aan uw
raad zal worden voorgelegd en dat na besluitvorming door de raad definitief schriftelijk uitsluitsel zal
volgen. Reeds aangeschreven rechthebbenden op graven waarvan de graftermijn op korte termijn
verloopt hebben een vergelijkbaar bericht ontvangen.
Alternatieve beleidskeuzes
De zaak op zijn beloop laten, hetgeen op de (middellange) termijn leidt tot een tekort aan
begraafcapaciteit, vermindering van het onderhoudsniveau en daarmee het aanzicht van de
begraafplaatsen en onbeheersbaarheid van de kosten.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van een en ander worden, voor zover deze niet in de begroting zijn
opgenomen, in een later stadium ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Participatie en Communicatie
Met de gemeenteraad wordt voortdurend teruggekoppeld en belangrijke besluiten worden genomen
met instemming van de raad. Gezien de gevoeligheid van de materie is het communicatieaspect van
groot belang. Aan de eerste fase van het ruimingbeleid wordt in Aalten Actueel (Achterhoek Nieuws
en gemeentelijkewebsite) uitgebreid aandacht besteed. Daarbij worden de motieven van de
gemeente om tot ruiming over te gaan zorgvuldig uiteen gezet. Traceerbare rechthebbenden worden
persoonlijk aangeschreven. Zij worden in de gelegenheid gesteld op een voorgedrukt formulier hun
wensen ten aanzien van het graf kenbaar te maken. Bij alle graven die in beginsel voor ruiming in
aanmerking komen wordt een oproepbord geplaatst met het verzoek aan rechthebbenden om hun
wensen ten aanzien van het graf kenbaar te maken. Ook met de locale uitvaartverzorgers wordt
overleg gepleegd.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Als uw raad conform voorstel besluit wordt met ingang van het jaar 2013 de Verordening
Lijkbezorgingrechten in die zin aangepast, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten
voor de eerste verlenging van de graftermijn voor graven met een primaire graftermijn van 20 jaar
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(tegen administratiekosten) en verlenging van het grafrecht van overige graven (tegen een
substantiële vergoeding).
Terugkoppeling over de voortgang vindt regelmatig plaats. Nadat de gegevens van de eerste fase
van ruiming (inventarisatie) bekend zijn wordt een nieuwe opzet en planning aan de raad voorgelegd.
Bijlagen
Collegevoorstel. Plattegronden eerste fase ruimingbeleid Berkenhove en Oude begraafplaats
Dinxperlo. Brief GUV d.d. 16 mei 2012, Amendement CDA en CU en raadsbesluit d.d. 16 december
2009.

Aalten, 14 augustus 2012
Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012;
gelet op het bepaalde in de Wet en het Besluit op de Lijkbezorging, de Beheersverordening
begraafplaatsen en de Verordening Lijkbezorgingrechten incl. tarieventabel;

BESLUIT:

1. in te stemmen met de gewijzigde planning en fasering van het project Masterplan
Lijkbezorging;
2. in te stemmen met verruiming van het besluit tot actieve ruiming d.d. 16 december 2008 in die
zin dat daarbij ook worden betrokken (verwaarloosde) graven waarvan de graftermijn nog niet
is verlopen dan wel nooit zal verlopen;
3. te bepalen dat het raadsbesluit van 16 december 2008, voor zover dat betrekking heeft op de
hoogte van het recht bij verlenging van de graftermijn, als volgt moet worden uitgelegd:
a. het verlengen van het grafrecht tegen enkel administratiekosten geldt slechts voor de
eerste verlenging van het grafrecht met 10 jaar voor de graven die zijn uitgegeven
voor een primaire termijn van 20 jaar;
b. voor alle andere categorieën graven geldt dat voor verlenging van het grafrecht met
10 jaar een substantieel bedrag in rekening wordt gebracht;
4. te bepalen dat met ingang van het jaar 2013 in de Verordening Lijkbezorgingsrechten inclusief
de daarbij behorende tarieventabel in hiervoor bedoelde zin een onderscheid gemaakt tussen
de eerste verlenging van grafrecht voor graven die primair voor 20 jaar zijn uitgegeven en de
overige categorieën verlenging van grafrecht.

AALTEN, 18 september 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

