
 

“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:  16 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  J.D. Vruwink, Openbare Ruimte  

Onderwerp:  Voortgang begraafplaatsadministratie. 

 

1. Aanleiding 

Op 16 oktober 2012 heeft het voormalige college van B&W besloten de begraafplaats-
administratie door inventarisatie en registratie op orde te brengen. 
Op 27 november 2012 heeft voormalig wethouder Eshuis in de commissie algemeen de raad 
toegezegd dat het begraafplaatsenbeheer zal worden gecentraliseerd en de achterstand in 
de begraafplaatsadministratie zal worden onderzocht.  
Een aantal keren is de raad geïnformeerd over de voortgang van de inventarisatie, over de 
kosten van het verwerken van de gegevens, het kaartmateriaal voor de algemene begraaf-
plaats Goor en de kosten voor het converteren van de administratie gegevens. 

 

In de raadsvergadering van 1 juli 2014 is de vraag gesteld of er zicht is op het moment 

waarop een en ander is afgerond; dit in verband met forse extra uren-inzet € 184.000,-. Tevens 

werd de vraag gesteld of deze extra kosten ook gepaard gaan met extra inkomsten.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Door het op orde brengen van de begraafplaatsadministratie is inzicht verkregen in: 

 De wettelijke registratie verplichting: De gemeente is als houder van de begraafplaats 
wettelijk verplicht om een register bij te houden van de graven en van degenen die daar 
begraven zijn. 

 Rechtsgelijkheid: Rechthebbenden van graven waarvan de rechten zijn verlopen die 
geen grafrechten hebben verlengd ten opzichte van rechthebbenden die wel 
verlengingsrechten betalen.  

 Kostendekkendheid:  Inkomsten genereren uit graven waarvan de rechten zijn verlopen 
door verlenging van het grafrecht. 

 Grafrechtbeëindiging: Indien de voorraad nieuwe graven daalt kan de begraafcapaciteit 

na ruiming op peil blijven door het opnieuw uitgeven van deze graven.  
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Voortgang 
Er zijn in totaal 11425 graven geïnventariseerd, waarvan 7656 graven zijn uitgegeven voor 
onbepaalde tijd. 3769 Graven zijn uitgegeven voor bepaalde tijd. Elk graf beschikt over een 
uniek nummer en een foto.  
Een aantal graven heeft geen rechthebbende en daarvoor zijn geen verlengingsrechten 
betaald. Een vervolg hierop is het achterhalen van rechthebbenden en belanghebbenden. 
Om deze gegevens te kunnen achterhalen hebben wij een plan van aanpak opgesteld. Het 
plan is getoetst aan de vastgestelde Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Hof 
van Twente 2011 en aan de Wet op de Lijkbezorging. 
 
Uitvoeren van het plan van aanpak moet leiden tot: 

 Het op orde brengen van de begraafplaatsadministratie.  

 Inkomsten uit grafrechtenverlenging. Een inschatting van de hoogte van deze inkomsten 

kan niet worden gemaakt omdat niet vooraf bekend is hoeveel grafrechten worden 

verlengd en van hoeveel afstand wordt gedaan. 

 Meer begraafcapaciteit door het beëindigen van grafrechten.    
 

Het antwoord op de vraag of zicht is op het moment waarop een en ander is afgerond hangt 

sterk af van hoeveel en welke reacties van rechthebbenden en belanghebbenden 

binnenkomen zoals in het plan van aanpak wordt weergegeven. De kosten die tot nu toe zijn 

gemaakt zijn het gevolg van de ureninzet die is gepleegd om de administratie op orde te 

brengen zoals door de raad is besloten in december 2012. 
 
De resultaten van de uitvoering van het plan van aanpak worden te zijner tijd aan de raad 
medegedeeld, te weten op het moment dat deze volledig in beeld zijn. Het tijdspad is sterk 
afhankelijk van de reacties die na publicatie binnenkomen. De rechthebbenden / 
belanghebbenden die dit aangaan worden dit najaar geïnformeerd via aanschrijving en/of 
publicatie. De wettelijke reactietermijn is maximaal 1 jaar. Dat wil zeggen dat niet eerder dan 
eind 2015 de resultaten bekend zullen zijn.  

3. Conclusie 

Op de vier Algemene begraafplaatsen Hof van Twente zijn 11425 graven geïnventariseerd en 

gefotografeerd. Door deze registratie is inzicht verkregen in gegevens van graven en 

grafrechten. Een deel van de graven heeft verlopen grafrechten en een deel heeft ontbrekende 

gegevens. Om deze gegevens te kunnen achterhalen is een plan van aanpak opgesteld, 

conform de Wet op de lijkbezorging en de Beheersverordening begraafplaatsen Hof van 

Twente.  
 

 


