
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bas Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  Stand van zaken inventarisatie begraafplaatsen 

 

1. Aanleiding 

In maart 2013 ontving uw raad een memo waarin werd toegelicht wat de stand van zaken was 

met betrekking tot de inventarisatie van de begraafplaatsen.  

Hierin werd geschetst wat we nog moesten doen en wat daar voor nodig was. In deze 

raadsmemo bericht ik u over dit vervolg. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In de eerdere memo is aangegeven dat er voor de naar schatting 12.000 te inventariseren 

graven extra personele inzet vereist is. Aangegeven werd dat naast inzet van eigen personeel 

ook extern personele ingezet moest worden. Gebleken is dat inhuur ten behoeve van de 

inventarisatie niet nodig is. De inventarisatie op de begraafplaatsen is nu voor circa 75% 

gereed. 

Lastiger is het om de inventarisatiegegevens te verwerken en te gebruiken voor verlopen 

grafrechten. Dit blijft in snelheid achter omdat het invoerproces arbeidsintensiever is dan 

verwacht. 

De administratieve verwerking van de gegevens is nu circa voor 35% gereed. Om meer 

snelheid te brengen in de administratieve verwerking is sinds half oktober een extra kracht 

ingezet. Op dit moment zijn alle data van de begraafplaats Markelo verwerkt en is gestart met 

de verwerking van de begraafplaats Diepenheim. Met de verwerking van de inventarisatie 

gegevens van de begraafplaatsen Goor en Delden is nog niet gestart. 
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Uit de resultaten van de verwerkte gegevens van de algemene begraafplaats Markelo is 

gebleken dat hieruit geen nieuwe grafrechten te genereren zijn. Dit komt omdat de graven van 

de begraafplaats Markelo tot 2003 zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Geregistreerde graven 

waarvan geen rechthebbende bekend is moeten wel worden voorzien van een nieuwe 

rechthebbende. Daar waar  nabestaanden of belanghebbenden kunnen worden aange-

schreven als potentieel nieuwe rechthebbende wordt ook de mogelijkheid geboden om afstand 

te doen van het graf. Wanneer de aangeschrevene kiest voor het doen van afstand, dan kan 

het graf na ruiming opnieuw worden uitgegeven. Dit genereert op dat moment wel nieuwe 

inkomsten. 

 

Naast het wegwerken van de achterstanden loopt het reguliere proces van grafrechten 

verlenging nu volgens planning. In dit kader zijn rechthebbenden met recent verlopen graf-

rechten op graven van de algemene begraafplaats Delden aangeschreven voor verlenging of 

beëindiging van het grafrecht. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend. 

 

Vervolgstappen 

Nadat de gehele administratie is gekoppeld aan het geautomatiseerde systeem en voor zover 

mogelijk is voorzien van een achterhaalde rechthebbende, kunnen grafrechten worden 

gegenereerd. De verwachting is echter dat dit nog minimaal een 1/2 tot één jaar zal gaan 

duren. 

Om de voortgang van de administratieve verwerking te kunnen blijven garanderen is daarom 

tijdelijk een externe kracht via een leerwerktraject aangetrokken. 

3. Conclusie 

Op basis van de resultaten tot nu toe kan er op dit moment nog geen onderbouwde raming 

worden gegeven voor meevallende inkomsten op het gebied van grafrechten. 


