de eden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten:

21 januari 2021

Onderwerp:

Toekomst openbare begraafplaatsen

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de begrotingsvergadering op 9-11 november 2020 is u toegezegd u te informeren
over de toekomst van de openbare begraafplaatsen. Middels deze raadsinformatiebrief
willen wij u informatie verstrekken.

De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over 4 openbare begraafplaatsen:
e
Hutwegte Eijsden
e
Groenstraat te Eijsden
e
Voerenweg te Gronsveld
e
Vroenhof te Eijsden
Op grond van de Wet op de lijkbezorging dient iedere gemeente over minimaal 1
openbare begraafplaats te beschikken.
De begraafplaats aan de Hutweg kent voldoende ruimte (ongeveer 260 lege graven) om
de komende jaren (decennia) aan deze bepaling te voldoen. De begraafplaats aan de
Groenstraat en de Voerenweg zijn ‘vol”. Op deze begraafplaatsen worden nog graven
beschikbaar gesteld voor overleden inwoners, door graven waarvan rechthebbenden

afstand hebben gedaan, wederom beschikbaar te stellen’. Hiermee willen we aan de
wens tegemoet komen indien iemand persé op een van de beide begraafplaatsen
begraven wil worden. De begraafplaats aan de Vroenhof is gesloten en vindt sporadisch
een bijzetting plaats.
De begraafplaatsen worden onderhouden door hoveniersbedrijven. Onlangs is eea
aanbesteed en geldt het volgende tot 2025:
e _ Hutweg en Vroenhof worden onderhouden door Hoveniersbedrijf Rudy Wolfs;
e
Groenstraat wordt onderhouden door Profiplan;
e
Voerenweg wordt onderhouden door Tuinarchitectuur Florack.

1 Op grond van de Wet op de lijkbezorging mogen graven na 20 jaar waarvan afstand is
gedaan door de rechthebbende, geschud of geruimd worden om weer beschikbaarte
stellen.
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Het budget van € 106.845 wordt gebruikt voor:
e

Onderhoud

€ 71.340

ex btw.

°

Begravingen/bijzettingen, hiervan zijn de kosten afhankelijk van het aantal
begravingen/bijzettingen per jaar, geschat € 21.200 ex btw per jaar.
e
Een gedeelte is gereserveerd voor wettelijke verplichtingen, zoals een
statushouder die begraven zou moeten worden of iemand die in een woning
wordt gevonden waarvan de nabestaanden niet bekend zijn.
e _ Een gedeelte van het budget wordt gebruikt voor incidentele aanpassingen zoals,
het leggen van nieuwe grasmatten, het verwijderen van grafmonumenten

e

waarvan afstand is gedaan etc.
Daarnaast zijn we op basis van afspraken uit het verleden nog verplicht om de
joodse begraafplaats te onderhouden à € 10.700 per jaar. Deze werkzaamheden
zijn uitbesteed aan hoveniersbedrijf Rudy Wolfs.

Deze kosten worden gedekt door de inkomsten die wij ontvangen vanuit de grafrechten.

Hierin zijn twee inkomstenposten, namelijk:
1. De kosten voor het begraven van een overledene of het plaatsen van een um of
uitstrooiing.

2.

De huur van het graf.

De geraamde inkomsten bedragen € 75.000 per jaar en bedragen gemiddeld over de
afgelopen vier jaar € 80.750.
Gemiddeld vinden er per jaar 38 grafhandelingen plaats (15 nieuwe graven en 23

bijzettingen). Voor de urnen geldt dat er gemiddeld jaarlijks 15 handelingen plaatsvinden.
Ten aanzien van de Voerenweg zien we een daling in de cijfers. Bij de Groenstraat en
Hutweg blijven het aantal begravingen/bijzettingen stabiel. We zullen jaarlijks de
grafrechten indexeren op basis van het CBS-cijfer hovenier, omdat deze post de grootste
invloed heeft op de kosten die wij als gemeente maken voor de instandhouding van de
gemeentelijke begraafplaats. De afgelopen jaren is dit 2.25-2.5% per jaar geweest.

Als de huidige trend in begraven in onze gemeente zich manifesteert, hebben we een
kostendekkend tarief. Mocht door ontwikkelingen het aantal begravingen afnemen en met
name de huur van de graven afnemen, omdat er meer alternatieven op begraven en
cremeren worden ontwikkeld zal een heroverweging van het tarief of het beleid worden
gestart en zou het kunnen betekenen dat het tarief drastisch dient te worden aangepast.

We monitoren reeds lange tijd het aantal begravingen, bijzettingen en umnplaatsingen,
zodat we de trend goed kunnen volgen.
Tot slot: we keren per jaar€ 45.000 uit aan de besturen van de overige begraafplaatsen,
(rooms katholiek en protestants). Die bijdrage is bedoeld ten behoeve van het onderhoud
aan de kerkhoven. Dit is een regeling die vanuit de voormalige gemeente

Margraten op

grond van de Wet op de lijkbezorging is bepaald en ondanks dat de verplichting is komen
te vervallen (bij de fusie van de 2 gemeenten), van kracht is verklaard voor de gehele
gemeente. Dit bedrag wordt niet gedekt uit de grafrechten.
Geconcludeerd kan worden, dat we de komende 20 jaar over voldoende ruimte
beschikken om aan de vraag te kunnen voldoen. Op dit moment is het tarief nog niet

kostendekkend, vandaar dat we de raad n 2020 hebben voorgesteld het tarief te
verhogen, hetgeen bij vastgesteld amendement gelijkelijk in drie jaren wordt ingevoerd.
Het onderhoud van de begraafplaatsen is meerjarig uitbesteed via een onderhandse
aanbesteding.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Mari-An

Gerits

Dieudonne Akkermans

