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Kostendekkendheid begraafplaatsen

Aanleiding:
Aan de hand van een presentatie op 18 september 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de
gecompliceerde financiële situatie rondom de gemeentelijke begraafplaatsen en de oorzaken van het
lage financiële dekkingspercentage van het taakveld van de lijkbezorging als geheel, waarvan de
begraafplaatsen onderdeel uitmaken. Naar aanleiding van de beantwoording van raadsvragen in het
kader van de algemene beschouwingen op de programmabegroting 2018 is op de bestuurlijke
termijnagenda vermeld dat aan de gemeenteraad in de maand september 2018 een voorstel
betreffende de kostendekkendheid van de begraafplaatsen wordt aangeleverd.
Inhoud Mededeling:
De kostendekkendheid van de begraafplaatsen is ook aan de orde geweest tijdens de besprekingen
van uw gemeenteraad over het raadsprogramma. In algemene zin heeft u ten aanzien van
gemeentelijke belastingen en tarieven uitgesproken dat beslissingen hierover niet kunnen worden
genomen zonder een goede afweging van de voor- en nadelen en de consequenties voor de
(meerjaren-)begroting. Bij diensten die de gemeente levert waarvoor leges en tarieven worden
berekend verwacht u efficiency in de werkzaamheden die de kosten veroorzaken en een juiste
toeschrijving van de kosten aan de te leveren producten.
Het opstellen van goed onderbouwde en reële (deel-)voorstellen over dit onderwerp vergt veel
onderzoek en daarmee tijd. Als gevolg van de noodzaak tot het stellen van prioriteiten is tot op heden
nog geen voorstel aan uw raad voorgelegd. Mede gezien hetgeen uw raad in het raadsprogramma
heeft overwogen ten aanzien van gemeentelijke leges en tarieven willen wij de mogelijkheden wat
betreft het taakveld van de lijkbezorging over de gehele breedte, van de mogelijkheid van privatisering
van begraafplaatsen tot de hoogte van de leges voor het ambtelijk begeleiden van een begrafenis,
nog eens herbezien en heroverwegen. Wij gaan ervan uit dat wij in de raadsvergadering van februari
2019 een concreet voorstel aan u kunnen voorleggen.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.

Pagina 1 van 1

