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Onderwerp:

Communicatie voortgang begraafplaatsadministratie.

1. Aanleiding
Op 16 september 2014 is uw raad geïnformeerd over de voortgang van het op orde brengen
van de begraafplaatsadministratie. Door het op orde brengen van de begraafplaats
administratie 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 opgeteld, conform de Wet op de
lijkbezorging en de Beheersverordening begraafplaatsen Hof van Twente.
2. Inhoudelijke mededeling
Na het op orde brengen van de administratie is geconstateerd dat 1300 graven zijn uitgegeven
voor bepaalde tijd (graven met grafrechten voor 10, 20 of 30 jaar) zonder grafrechten. Een
aantal graven heeft geen rechthebbende. Aanschrijven voor verlenging of beëindiging van
grafrechten is hierdoor niet mogelijk.
Om burgers hierover toch te kunnen te informeren worden verschillende informatiekanalen
gebruikt:
 Via de gemeentelijke informatiepagina in het Hofweekblad.
 Via de website van de gemeente Hof van Twente.
 In het mededelingenkastje, aanwezig op elke algemene begraafplaats Hof van Twente.
 Via het plaatsen van een informatiebordje voor het graf.

“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.

-2Om grafrechten te verlengen of afstand te kunnen doen van graven zijn aanvraagformulieren
te downloaden via de website van de gemeente Hof van Twente of kunnen aanvraagformulieren worden afgehaald bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Bij geen reactie
treedt automatisch de reguliere wettelijke procedure in werking. Dit houdt in dat na 1 jaar de
gemeente rechthebbende is van het graf. Hierna zal het eventuele gedenkteken van het graf
worden verwijderd. Zodra de gemeente kampt met een tekort aan begraafcapaciteit zullen ook
de grafresten worden geruimd. Deze worden overgebracht naar een verzamelgraf op dezelfde
begraafplaats.
Bij graven voor onbepaalde tijd zonder rechthebbende wordt in de loop van 2015 een
informatiebordje geplaatst. Deze graven hoeven niet te worden verlengt maar moeten worden
voorzien van een nieuwe rechthebbende.
Bij geen reactie en na zorgvuldige communicatie kan de gemeente na 5 jaar rechthebbende
worden van deze graven. Wel moet dan worden aangetoond dat door capaciteitsgebrek ruimte
nodig is voor nieuwe graven. Bij capaciteitsgebrek kan ook een versnelde procedure voor
ruiming worden opgestart.
3. Conclusie
De resultaten van het achterhalen van grafrechten worden inzichtelijk in januari 2016. Van de
graven die worden verlengd zijn inkomsten te genereren. Verwacht wordt dat een groot deel
van de graven niet zal worden verlengd. Geconstateerd is dat bij veel graven zonder rechthebbende al jarenlang geen bloemengroet is gebracht of onderhoud is gepleegd.
Graven die niet worden verlengd vervallen aan de gemeente. Deze graven kunnen na ruiming
bij een tekort aan begraafcapaciteit opnieuw worden uitgegeven.

