
 

 

 

 
 

 Raadsmemo 

Datum: : 2 juli 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 algemene begraafplaatsen 

 

1. Aanleiding 

Op 26 maart 2012 hebben wij uw raad geïnformeerd over de inventarisatie van de  algemene 

begraafplaatsen Hof van Twente. In die memo is uw raad toegezegd u te informeren over de 

resultaten van de bereikte tussenstand. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Ondernomen stappen 

Het inventariseren van de aanwezige graven op de algemene begraafplaatsen blijkt een 

arbeidsintensieve en zorgvuldige klus. Het kaartmateriaal van de algemene begraafplaatsen in 

Diepenheim, Delden en Markelo met daarop de plattegrond van de aanwezige graven zijn 

voorzien van een uniek grafnummer. Na de oplevering van de plattegrondkaart van de 

algemene begraafplaats Goor zal ieder aanwezig graf op deze kaart ook worden voorzien van 

een uniek grafnummer. 
 
De aanwezige grafmonumenten op de begraafplaatsen Diepenheim en Markelo zijn gefoto-
grafeerd. Op de begraafplaats in Delden worden de aanwezige monumenten gefotografeerd 
door een vrijwilliger die tevens nauw samenwerkt met de stichting BAB. Met enige regelmaat is 
er contact over de voortgang van deze inventarisatie. Dit om de kwaliteit van de inventarisatie 
te waarborgen zodat gegevens kunnen worden gekoppeld met het administratiesysteem van 
de gemeente. Nadat de kaartgegevens van Goor zijn opgeleverd kunnen de graven worden 
gefotografeerd voor inventarisatie. Graven waar geen monument (meer) op aanwezig is of 
waar de gegevens op het monument onleesbaar zijn geworden moeten in het papieren 
archief worden opgezocht. 
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Na het inventariseren moeten de gegevens worden gecontroleerd en gekoppeld aan het 
administratie/registratie systeem. De foto’s van Markelo en Diepenheim zijn gekoppeld, 
Geregistreerde graven/dossiers die meerdere malen in het systeem voorkomen worden 
ontdubbeld.  
 
Resultaten 
6000 graven zijn geïnventariseerd, gefotografeerd en gekoppeld aan het systeem. Daarvan 
zijn 400 graven gecontroleerd, gewijzigd en afgehandeld. 
Van geen van de algemene begraafplaatsen zijn de administratieve gegevens van voor 1960 
digitaal ingevoerd  
 
Vervolg stappen 
Alle invoeringen (gemaakte foto’s) moeten worden gecontroleerd aan de hand van het 
papieren archief. Deze werkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitgevoerd en zijn 
tijdrovend. Om sneller resultaten te kunnen bereiken moeten geïnventariseerde gegevens 
voortvarender worden gecontroleerd en ingevoerd. De capaciteit zal hiervoor moeten worden 
verhoogd. Geprobeerd wordt deze capaciteit in te vullen binnen de eigen organisatie. 
Inschakelen van extra capaciteit van buiten de organisatie kan niet worden uitgesloten als 
we aan het eind van dit jaar de administratie op orde willen hebben. Voor inzet van externe 
capaciteit zullen aanvullende middelen nodig zijn. Indien inzet van externe capaciteit nodig is 
wordt u hierover nader geïnformeerd. 

3. Conclusie 

Het invoeren van de geïnventariseerde gegevens is een tijdrovend en zorgvuldig proces. Om 
de voortgang van de achterstand op de administratie te kunnen garanderen is extra inzet van 
capaciteit noodzakelijk. Nadat de gegevens van de administratieachterstand zijn verwerkt 
zullen wij u informeren over het tijdsschema en de systematiek om de rechthebbenden van 
grafrechten te kunnen achterhalen. Wij schatten in dat we, bij inzet van extra capaciteit, aan 
het einde van het jaar de administratie op orde hebben. Voor als nog wordt geprobeerd deze 
extra inzet binnen de organisatie te realiseren. Mocht blijken dat onvoldoende capaciteit binnen 
de organisatie voorhanden is dan zal extern capaciteit moeten worden ingezet. Vanaf dan 
wordt onderzocht welke rechthebbenden er zijn en aangeschreven kunnen worden om in 
aanmerking te komen voor verlenging of ruiming.  


