
 

“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:  23 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  B.L. Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  Achterstand inventarisatie en administratie begraafplaatsen 

 

1. Aanleiding 

Op 16 oktober 2012 hebben wij het besluit genomen om, ten behoeve van het beheer en 

onderhoud op de algemene begraafplaatsen, de administratie en digitale kartering ervan op 

orde te brengen. Dit is noodzakelijk om de begraafplaatsen in de toekomst efficiënter te 

kunnen beheren. Door het inventariseren van de graven wordt inzicht verkregen in de 

grafrechten. Een vervolg hierop is het achterhalen van rechthebbenden van verlopen 

grafrechten. Dit om enerzijds gelden te kunnen genereren uit verlenging van grafrechten en 

anderzijds om voorbereidingen te kunnen treffen voor het ruimen van graven. Dit laatste om de 

begraafcapaciteit op de begraafplaatsen te kunnen waarborgen. 

In de raadsmemo van 10 december 2012  is uw raad  toegezegd dat in de eerste helft van 

2013 de gegevens inzichtelijk zullen worden gemaakt. Deze termijn blijkt inmiddels niet 

haalbaar te zijn. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Wat hebben wij inmiddels gedaan? 

Om de inventarisatie goed te laten verlopen hebben wij dit in projectvorm opgepakt. Er zijn 

verschillende werkgroepen in het leven geroepen om de gegevens in beeld te krijgen, zodat 

deze in de toekomst beter beheerd kunnen worden. Zo wordt er momenteel gewerkt aan 

enerzijds het op orde brengen van de administratie (binnen) en anderzijds het in beeld 

brengen van de feitelijke fysieke situatie (buiten).  

 

Wat moeten wij nog doen? 

Om de inventarisatie van naar schatting 12.000 stuks graven te kunnen uitvoeren is het 

noodzakelijk hiervoor buitendienstmedewerkers van de afdeling Openbare Werken in te zetten.  
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De aanwezige plaatselijke kennis van deze medewerkers verkleint de kans op fouten en 

vergroot de snelheid van het inventariseren. Door deze medewerkers tijdelijk te onttrekken aan 

de buitendienst ontstaat er op de afdeling Openbare Werken een onderbezetting. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat wij uw raad in juli met een totaalplaatje over de 

grafrechten konden informeren. Nu eenmaal gestart is met de inventarisatie en duidelijk inzicht 

bestaat in de werkelijke achterstand van de administratie, blijkt die datum niet haalbaar te zijn. 

Het grootste verschil zit in de inschatting van het aantal graven dat dagelijks in beeld gebracht 

zou kunnen worden; dat ligt namelijk aanzienlijk lager dan verwacht. 

 

Wat hebben wij nodig? 

Om de afgesproken onderhoudskwaliteit door de buitendienst te kunnen blijven garanderen is 

inhuur noodzakelijk. Omdat de aard van de werkzaamheden, uitgevoerd door de medewerkers 

die nu belast worden met de begraafplaatsinventarisatie, té divers is, kunnen exacte kosten 

niet worden weergegeven. Een zeer globale schatting spreekt van ongeveer 700 uur. 

Daarnaast wordt voor het verwerken van de geïnventariseerde gegevens in de beheers-

systeemsoftware key2begraven circa 500 uur geraamd. Getracht wordt om dit met zoveel 

mogelijk eigen medewerkers binnen onze organisatie uit te voeren. Indien het benodigd aantal 

uren hiervoor niet toereikend is uit de eigen organisatie kan mede door tijdsdruk extra 

administratieve inhuur noodzakelijk zijn.  

Voor beide inhuurvormen zal dekking gezocht worden binnen de bestaande financiële 

middelen. 

Voor het inventariseren en het registreren van graven is geschikt kaartmateriaal noodzakelijk. 

Van de algemene begraafplaats in Goor is geen kaartmateriaal aanwezig waarmee de 

inventarisatie kan worden uitgevoerd. Dit zal door de landmeetdienst worden uitgevoerd. 

 

Welk eindbeeld streven wij na? 

Met bovengenoemde is het mogelijk dat wij in juli slechts voor een deel in beeld hebben welke 

rechthebbenden aangeschreven worden. U zult dan ook worden geïnformeerd over het 

vervolg. 

Door de nieuwe grafrechtverlengingen zal de kostendekkendheid van begraven stijgen. 

In juli kunnen wij uw raad nog geen volledig beeld geven van de resultaten, maar wel een 

indruk geven van de tot dan ingehaalde achterstand. Dit zal naar verwachting de algemene 

begraafplaats Markelo betreffen. 

3. Conclusie 

Het inventariseren van de begraafplaatsen vergt meer capaciteit en inzet dan verwacht. Ook 

zal de toegezegde termijn waarop wij uw raad de resultaten wilden presenteren, niet gehaald 

kunnen worden. U zult in juli wél worden geïnformeerd over de tot dan toe bereikte 

tussenstand. 


