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Argumenten 

1.1 Uw raad heeft op 14 februari 2012 de huidige 

beheerverordening Algemene begraafplaatsen Hof 

van Twente 2011 vastgesteld. Optimalisering van de 

verordening is noodzakelijk om meer keuze vrijheid 

te kunnen bieden aan de burger en voor een 

efficiëntere exploitatie van de begraafplaatsen. 

De wijzigingen zijn ingevoerd omdat is gebleken dat 

er meer behoefte is aan keuze mogelijkheden. 

Daarnaast streeft de gemeente Hof van Twente er 

naar kosten voor gemeente en burger te beperken 

door te faciliteren en uitvoer van taken waar mogelijk 

over te laten aan derden. 

1.2 De belangrijkste wijzigingen in de verordening 

zijn: 

e De titel van de verordening Algemene begraaf- 

plaatsen Hof van Twente 2011 wijzigen in 

Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken 

Hof van Twente 2016. 

De begraafplaatsen krijgen hierdoor een bredere 

maatschappelijke betekenis. Op deze wijze wordt 

nabestaanden de mogelijkheid geboden 

herdenkingen te organiseren zonder dat er 

begravingen/bijzettingen/uitstrooiingen 

plaatsvinden. 

e Het verruimen van de mogelijkheid tot meevoeren 

van voertuigen en of dieren tijdens de 

uitvaatplechtigheid. 

Op deze wijze is het mogelijk meer keuzevrijheid 

te bieden voor wensen. 

« Verruiming van tijden voor het bijzetten van 

asbussen en as verstrooiingen zonder begeleiding 

van of namens de beheerder. 

Gastheerschap en werkzaamheden worden 

uitgevoerd zonder tussenkomst van de gemeente 

door de uitvaartonderneming, om de kosten voor 

de gemeente en nabestaanden te beperken. 



e Meer keuze vrijheid voor afsluiten van grafrecht- 

termijnen en het verlengen van grafrechten. 

Op deze wijze kunnen grafrechten voor een 

maximum tot 60 jaar worden uitgegeven. Hierdoor 

worden nabestaanden minder vaak 

geconfronteerd met grafrechten verlenging. 

« Verruiming van urnenbijzettingen en hergebruik 

van (familie)graven waarbij graven voor 

onbepaalde tijd worden omgezet naar bepaalde 

tijd. 

Op deze wijze kan het graf gedurende een lange 

periode in dezelfde familie blijven. De grafresten 

worden onderin het graf herbegraven. De 

gewenste graftermijn start vanaf de reservering 

voor de begraving. Het bijzetten van twee urnen 

per graf blijft mogelijk, wel wordt het grafrecht 

omgezet naar een termijn van 20 jaar. 

e Bij ruiming van oude graven wordt de plaatselijke 

historisch verenigingen in kennis gesteld en om 

advies gevraagd. 

Op deze wijze blijft de begraafplaats ook 

cultuurhistorische waardevol. 

e Begraven mogen worden alle overleden personen 

ongeacht religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuiging, er zijn geen specifieke grafvelden 

hiervoor. 

Op deze wijze worden geen uitzonderingen 

gemaakt voor het begraven van religieuze of 

levensbeschouwelijke overtuiging. 

Risico’s 

Nvt. 

Alternatieven 

Door het niet aanpassen van de beheerverordening 

en de uitvoeringsbesluiten is er minder keuze vrijheid 

voor de gebruiker van de begraafplaatsen. Ook 

kunnen de begraafplaatsen minder efficiënt worden 

beheert, waardoor de kosten hoger worden voor de 

gebruiker en de gemeente. 

Uitvoering 

Wij stellen u voor in te stemmen met de beheer- 

verordening Algemene begraafplaatsen en 

herdenkingsparken Hof van Twente 2016 voor meer 

keuzevrijheid voor de burger en het efficiënter kunnen 

exploiteren van de algemene begraafplaatsen Hof van 

Twente. 
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