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1. Samenvatting
De voormalige gemeenten die zijn opgegaan in Het Hogeland hadden ieder voor zich
begraafbeleid dat op meerdere punten verschillend is. Met het plan van aanpak bepalen we
de werkwijze hoe we komen tot nieuw eenduidig begraafbeleid.
Als onderdeel van het Plan van aanpak vraagt het college de raad een besluit te nemen
over een tweetal algemene kaders: de begraafplaatsadministratie moet op orde zijn en het
toepassen van een eenduidige tarievenstructuur voor alle begraafplaatsen.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad besluit: het Plan van aanpak begraafbeleid voor kennisgeving aan te nemen en de
hierin opgenomen kaders vast te stellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
De voormalige gemeenten die zijn opgegaan in Het Hogeland hadden ieder voor zich
begraafbeleid dat op meerdere punten verschillend is. De nu nog bestaande verschillende
werkwijzen en regelgeving leiden tot ongelijke situaties. Het college is van mening dat dit
een onwenselijke situatie is.
3.2 Bevoegdheid raad
Het is de raad die uiteindelijk beslist over het begraafbeleid en de verordeningen die daaruit
voortvloeien. Aangezien het plan van aanpak en de algemene kaders daarvoor de basis
vormen vinden we het aan de raad om daar een besluit over te nemen.
3.3 Wettelijk of beleidskader
De wet op de Lijkbezorging stelt in artikel 33 dat in principe iedere gemeente moet
beschikken over een gemeentelijke begraafplaats. In artikel 35 wordt benoemd dat er een
verordening moet zijn waarin bepaald is wanneer gelegenheid is om te begraven. Het
laatste is daarmee de aanleiding voor een beheerverordening. De verordening is tegelijk het
instrument voor aanvullende regelgeving.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Het plan van aanpak begraafbeleid leidt tot nieuw beleid en ontstaat er een duidelijke koers:
we gaan op een eenduidige manier om met begraafplaatsen, regelgeving en tarieven. Vanaf
januari 2020 is dit voor iedereen gelijk.
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Belangrijke eindproducten zijn, naast het beleidsplan, een beheerverordening,
legesverordening en legestabel.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Door vooraf een besluit te nemen over enkele algemene kaders, voorkomen we dat later
onnodig werk wordt gedaan. Het voordeel is bovendien dat daarover in het vervolgtraject
niet meer gediscussieerd hoeft te worden.
Zie verder bijlage Plan van aanpak begraafbeleid voor een gedetailleerde motivatie voor de
algemene kaders.
5.2 Risico’s
Een mogelijk risico is de doorlooptijd die het proces vraagt. Vooralsnog is de inschatting dat
de planning, najaar 2019, gehaald gaat worden.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Kosten om tot nieuw beleid te komen zullen marginaal zijn. We verwachten niet dat in deze
fase externe inhuur nodig is. Afhankelijk van hoe het toekomstige beleid eruit gaat zien, kan
de beleidsuitvoering wel extra kosten met zich meebrengen. Dit zal dan onderdeel zijn van
de besluitvorming.
7. Inbreng belanghebbenden
Er zijn meerdere manieren om met name externe belanghebbenden te betrekken bij het
proces. Het is bijna ondoenlijk om in de beschikbare tijd bijeenkomsten voor inwoners te
organiseren. Daarbij is de verwachting dat de uitkomsten ook voorspelbaar zouden zijn.
Inwoners willen we wel oproepen, website en gemeenteberichten, om ideeën en meningen
aan te dragen. Niet inwoners krijgen daardoor in principe eveneens de mogelijkheid om te
reageren.
We kiezen er vooral voor om direct contact te zoeken met begrafenisverenigingen,
uitvaartbedrijven en -verzorgers. De eerste groep vertegenwoordigt feitelijk veel inwoners.
De beroepsgroep weet immers als geen ander hoe gedacht wordt over dit onderwerp. Ze
kennen de bestaande verschillen en brengen daarnaast de ervaring met andere gemeenten
mee. Daarmee zijn zij een belangrijke gesprekspartner. Ze kunnen ons van adviezen
voorzien en kunnen als klankbord fungeren als we een koers bepalen.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Er zal een beroep gedaan worden op verschillende teams. Soms is benodigde informatie
eenvoudig beschikbaar en soms is het, met name door de gewijzigde functies en meerdere
archieven, een stuk gecompliceerder om gegevens te verzamelen. De benodigde inzet is
daardoor lastig smart te maken. Mogelijk moet in een team kortstondig iemand vrij gemaakt
worden. Zie verder de bijlage Plan van aanpak begraafbeleid.
8.2 Tijdspad
Het proces is met dit voorstel feitelijk al opgestart. Een gedetailleerdere planning is
opgenomen in het plan van aanpak. De beoogde einddatum is 2de helft november.
8.3 Communicatie
Behalve intern ambtelijk overleg met betrokken taakvelden vinden we het belangrijk wat
onze inwoners en andere belanghebbenden van dit thema vinden. Er zijn meerdere
manieren om externe belanghebbenden te betrekken bij het proces.
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Het is bijna ondoenlijk om in de beschikbare tijd bijeenkomsten voor inwoners te
organiseren. Daarbij is de verwachting dat de uitkomsten ook voorspelbaar zouden zijn.
Inwoners willen we wel oproepen om ideeën en meningen aan te dragen. Niet inwoners
krijgen daardoor in principe eveneens de mogelijkheid om te reageren.
We kiezen er vooral voor om direct contact te zoeken met begrafenisverenigingen,
uitvaartbedrijven en -verzorgers. De eerste groep vertegenwoordigt feitelijk veel inwoners.
De beroepsgroep weet als geen ander hoe gedacht wordt over dit onderwerp. Ze kennen de
bestaande verschillen en brengen daarnaast de ervaring met andere gemeenten mee.
Daarmee zijn zij een belangrijke gesprekspartner. Ze kunnen ons van adviezen voorzien en
kunnen als klankbord fungeren als we een koers bepalen.
8.4 Evaluatie
We stellen voor dit op te nemen als onderdeel van het toekomstige begraafbeleid.
Bijlage:
‘Plan van aanpak begraafbeleid’

Uithuizen, 22 mei 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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