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Emmeloord, 4 december 2012. 
 
Onderwerp 

Uitvoering amendement 2012-10-I, behorende bij raadsvoorstel 12225 Beleidsplan 
begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 2012-2022. 
 
Voorgenomen besluit 

1. De 1e wijziging op de lijkbezorgingsrechten 2013 vaststellen. 
2. Instemmen met de onderbouwing voor de maximale hoogte van de 

egalisatiereserve begraven. 
3. Over drie jaar de ontwikkeling van de tarieven evalueren. 
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen. 

 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Inleiding 

In de raad van 18 oktober jl. is bij de behandeling van het Beleidsplan begraafplaatsen 

gemeente Noordoostpolder 2012-2022 door de PU een amendement ingediend. Hierin is 
het volgende voorstel opgenomen: 
“Het beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 2012-2022 gewijzigd vast te 

stellen, met dien verstande dat de tekst onder  

1. 2.3.2 de tekst onder de eerste bullet verwijderen en daarvoor in de plaats opnemen: 

begraafplaatsen zijn gedeeltelijk een collectieve voorziening. De tekst onder de laatste 

bullet verwijderen. 

2. 3.2.4. Egalisatiereserve 

De laatste zin wordt als volgt aangepast: De omvang van de egalisatiereserve wordt 

na onderbouwing van het college in de commissie besproken en vastgesteld en door 

de raad bekrachtigd. 

3. 5.2.2. Toelichting begroting 2012 

De zin verwijderen: rente en afschrijving op investeringen neemt toe. Dat komt 

doordat  de gebouwen zijn aangepast.” 
Dit amendement is aangenomen.  
 
Voorliggend raadsvoorstel is de uitwerking en vertaling van dit amendement. 
 
Doelstelling 

Door het aannemen van dit amendement heeft de raad expliciet aangegeven dat de drie 
tekstgedeelten aangepast dienen te worden in het beleidsplan. Daarbij gaat het college 
ervan uit dat met punt twee niet de laatste zin van §3.2.4, maar de laatste twee zinnen 
van de derde alinea bedoeld worden. 
 
Impliciet gaat de strekking van het amendement verder. Uit mondelinge vragen heeft het 
college begrepen dat er gevraagd wordt om een aanpassing van de tarieven en 
makkelijk, inzichtelijke tarieven. Aan dit laatste deel van de vraag wordt gewerkt, zoals 
we ook in het beleidsplan hebben opgenomen. Op het eerste deel van deze vraag gaan 
we wel in met deze nota. Echter, voordat hierop ingegaan kan worden, dienen eerst drie 
uitgangspunten vastgesteld te worden. Deze drie uitgangspunten vormen een 
collegevertaling van wat de raad wil.  
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1: Bepalen welk gedeelte van de begraafplaatsen openbaar is. 

In het amendement is nu aangegeven dat de begraafplaatsen gedeeltelijk een 
collectieve voorziening zijn. De vraag is: welke gedeelte is nu collectief?  
 

2: Bepalen welk gedeelte van de tarieven aangepast kan worden. 
Voor de begraafplaatsen zijn verschillende leges van toepassing, zoals ook 
aangegeven in de verordening op de lijkbezorgingsrechten. Afhankelijk van welk 
gedeelte collectief wordt, dient gekozen te worden welk deel van de leges wordt 
aangepast. Zoals al aangegeven in het beleidsplan begraafplaatsen zijn de leges onder 
te verdelen in drie hoofdgroepen: 
� Instandhouding begraafplaatsen: verlenen van rechten 
� Beheer & onderhoud begraafplaatsen: begraven 
� Beheer & onderhoud monumenten: grafmonumenten 
Wat wordt aangepast is arbitrair. Voor een aanpassing van de tarieven zijn daarom 
drie scenario’s mogelijk: 
1. Bepaalde onderdelen vindt de raad qua kosten te duur. Dit dient in de leges voor 
de betreffende onderdelen aangepast te worden. 
2. Alle leges met een vastgesteld percentage aanpassen. Dit komt neer op een 
integrale korting. 
3. Alleen dat gedeelte dat als collectief is aangemerkt, aanpassen in de bijbehorende 
tarieven.  
 

3: Bepalen hoe het collectieve gedeelte financieel gedekt gaat worden. 
Nu een deel van de begraafplaatsen collectief is, dient bepaald te worden hoe het 
collectieve gedeelte gedekt gaat worden. 

 
Voor alle drie uitgangspunten is een standpunt van de raad noodzakelijk. Voor elk 
uitgangspunt doet het college u een voorstel. Dit raadsvoorstel is daarmee een vertaling 
van het amendement. 
 
Tot slot heeft u voor de hoogte van de egalisatiereserve gevraagd om een onderbouwing. 
 
Voorgesteld besluit 

1. De 1e wijziging op de lijkbezorgingsrechten 2013 vaststellen: € 35.000 
openbaar/collectief, verlaging tarieven integraal met 5%, dekking t.l.v. algemene 
dienst. 

2. Instemmen met de onderbouwing voor de maximale hoogte van de egalisatiereserve 
begraven. 

3. Over drie jaar de ontwikkeling van de tarieven evalueren. 
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen. 
 
Argumenten 

1. Voor een onderbouwd antwoord op de impliciete vraag in het amendement, volgen 
we de drie stappen zoals benoemd bij de doelstelling: 
1.1. Het algemeen groen op begraafplaats Emmeloord is collectief. In verhouding 

tot de andere begraafplaatsen in gemeente Noordoostpolder is dit ongeveer een 

kwart van het budget voor groenonderhoud. Dit betreft ongeveer € 35.000 en 

komt overeen met ongeveer 5% van de jaaromzet voor 2013 van het product 

begraafplaatsen. 
 

1.2. Alle leges voor het product begraafplaatsen worden in 2013 integraal met 5% 

verlaagd. 
 

1.3. De dekking voor 2013 wordt meegenomen bij de behandeling van de 

komende voorjaarsrapportage. Voor 2014 en verder zal het onderdeel gaan 

uitmaken van de bezuinigingsopgave fase III.  
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2.  

2.1. De maximale hoogte van de egalisatiereserve, gebaseerd op de maximale 

afwijking van het gemiddeld aantal overledenen over de afgelopen vier jaar, is 

28%.  

De egalisatiereserve is in 2011 ingesteld om de positieve jaarrekeningresultaten 
van het product begraven niet terecht te laten komen in de algemene middelen. 
De positieve jaarrekeningresultaten blijven beschikbaar voor het product 
begraven. Afwijkende inkomsten doordat er meer/minder mensen overlijden dan 
begroot of afwijkende uitgaven door veranderingen in de aanbesteding zijn 
voorbeelden waarom een egalisatiereserve noodzakelijk is. De maximale hoogte is 
ingesteld op 28% van de jaaromzet. Dit is tevens het minimale niveau in relatie 
tot aantal begrafenissen, zie bijlage 2 voor een cijfermatige toelichting. 

 
De informatie zoals vermeld bij punt 1 en 2 is verwerkt in het beleidsplan. In 
bijlage 3 vindt u een overzicht met aangepaste teksten. 

 
3.  

3.1. Om de ontwikkeling van de tarieven duidelijk in beeld te houden stellen wij 

voor om gelijktijdig met de terugkoppeling van de verfijning van de 

urenregistratie in 2014 ook de tariefontwikkeling te evalueren.  

In het beleidsplan is voorgesteld om in 2014 nader te adviseren over de verfijning 
van de urenregistratie. Door aan dit moment tevens een evaluatie van de 
tariefontwikkeling te koppelen, kan deze evaluatie benut worden om, indien 
noodzakelijk en/of gewenst, de tarieven aan te passen. 

 

4.  

4.1. Tot slot dienen deze wijzigingen tevens vastgesteld te worden in het kader 

van de programmabegroting 2013. 

 
Kanttekeningen 

1.4 Dit raadsvoorstel is een collegevertaling van wat de raad wil.   

Het is belangrijk dat burgers en raad vertrouwen hebben in de leges die voor begraven 
worden geheven. Kosten die in rekening worden gebracht dienen correct te zijn. Een 
overledene naar zijn/haar laatste rustplaats brengen kost geld. Hiervoor worden dan ook 
verschillende activiteiten uitgevoerd (deels door de gemeente en deels door andere 
partijen). Aangezien de begraafplaatsen tot nu toe kostendekkend dienden te zijn, zijn 
baten (inkomsten) en lasten (uitgaven en kosten) op dit moment in evenwicht. Door een 
deel van het product begraafplaatsen collectief te maken wordt dit evenwicht veranderd 
en daarmee minder overzichtelijk. Ten eerste is het voor nabestaanden lastiger om te 
doorgronden waar nu wel en niet voor betaald wordt. Door een deel van het product 
begraafplaatsen collectief te maken wordt de hoofdfunctie van de begraafplaatsen, 
begraven en gedenken, minder belangrijk. Ten tweede wordt een deel van de kosten 
betaald door burgers die geen relatie hebben met de begraafplaats. Iemand die 
bijvoorbeeld gecremeerd wil worden, betaalt toch mee aan de begraafplaatsen via de 
algemene middelen.  

 
Planning/uitvoering 

Het beleidsplan wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Een eventuele tariefverlaging 
wordt nog voor het jaar 2013 doorgevoerd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Aanpassing tarieven 2013, onderdeel begraven. 
Bijlage 2 Onderbouwing hoogte egalisatiereserve. 
Bijlage 3 Aangepaste tekstonderdelen beleidsplan. 
Bijlage 4 Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 2012-2022, inclusief 
aanpassingen naar aanleiding van amendement 2012-10-I. 
Bijlage 5 Verordening 1e wijziging lijkbezorgingsrechten 2013. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : A. Poppe 
Steller : mw. I. Verbeek; 34 72; i.verbeek@noordoostpolder.nl 
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Bijlage 1 Aanpassing tarieven 2013, onderdeel begraven 
 
Indien de tarieven voor het onderdeel begraven worden verlaagd, zoals aangegeven bij 
uitgangspunt 2 in het raadsvoorstel, dan zijn voor 2013 de volgende tarieven van 
toepassing. Dit is tevens weergegeven in de bijbehorende verordening. 
  

Verlenen van het uitsluitend recht € € € 

 20 jaar 50 jaar   

Graf in Emmeloord 1500 3000   

Graf in de dorpen  750 1500   
        

Half graf in Emmeloord voor een urn 750 1500   

Half graf in een dorp voor een urn 375 750   

Urn graf in de urnentuin 750 1500   

Nis in urnenmuur 750 1500   
        

Verlenging van het recht in Emmeloord met 5 jaar 375     

Verlenging van het recht in de dorpen met 5 jaar 187,50     

Verlenging van het recht in Emmeloord met 10 jaar 750     

Verlenging van het recht in de dorpen met 10 jaar 375     

Verlenging van het recht in Emmeloord met 20 jaar 1500     

Verlenging van het recht in de dorpen met 20 jaar 750     

Verlenging half graf in een dorp voor urn met 5 jaar 187,50     

Verlenging half graf in Emmeloord voor urn met 5 jaar 375     

Verlenging half graf in een dorp voor urn met 10 jaar 375     

Verlenging half graf in Emmeloord voor urn met 10 jaar 750     

Verlenging half graf in een dorp voor urn met 10 jaar 750     

Verlenging half graf in Emmeloord voor urn met 10 jaar 1500     

    

Begraven       

 12 jaar+ 
1-12 
jaar 0-1 jaar 

Begraven (openen en sluiten graf) 1.720,00 860 430 

Begraven op buitengewone uren wordt het recht verhoogd  436 218 109 

Tijdelijk afvoeren (verwijderen) van gedolven zand 137     
    

Bijzetten van asbussen, urnen en asverstrooiingen     

Bijzetten urn in graf/urnenmuur/urnentuin 192     

Asverstrooiing op het asverstrooiingsveld 188     

Bijzetten/verstrooien op buitengewone uren 109     
    

Grafkelders       

 12 jaar+ 
1-12 
jaar 0-1 jaar 

Rechten grafkelder te plaatsen in Emmeloord 760 380 190 

Rechten grafkelder te plaatsen in de dorpen 380 190 95 

Rechten grafkelder te plaatsen op de urnentuin 180     
    

Grafbedekking       

Gedenkteken of zerk met betonfundatie 493     

Aanleggen van een graftuin/omranding 138     

Plaatsen of vernieuwen van gedenkteken of zerk 138     

Vernietigen en afvoeren van een staand gedenkteken 79     

Vernietigen en afvoeren van een liggend gedenkteken 101     
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Inschrijven en overboeken van huurgraven en urnennissen   

Inschrijven/overboeken van eigen graven/urngraven/urnnissen 30     
    

Opgraven, schudden, ruimen        

 12 jaar+ 
1-12 
jaar 0-1 jaar 

Opgraven van een stoffelijk overschot (herbegrafenis) 1.720,00 860 430 

Opgraven van een urn (herbijzetting/verstrooiing) 192     
Verwijderen van een urn uit de urnenmuur 
(herbijzetting/verstrooiing 192     

Schudden van een graf met een (1) stoffelijk overschot 163     

Schudden van een graf met twee (2) stoffelijke overschotten 326     

Ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende 1.720,00 860 430 

Ruimen van een asbus of urn op verzoek  van de rechthebbende 192     

    

 
Gehanteerde uitgangspunten: 
� 95% kostendekkende tarieven; 
� Zoveel mogelijk afgerond op hele getallen, rekening houdend met onderlinge 

verhouding tussen de getallen; 
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Bijlage 2 Onderbouwing hoogte egalisatiereserve 
 
Het niveau voor de egalisatiereserve kan bepaald worden op basis van het aantal 
overledenen dat op een begraafplaats in gemeente Noordoostpolder begraven wordt. Ten 
eerste is voor het vaststellen van de grens bepaald wat het gemiddeld aantal 
begrafenissen van de afgelopen 4 jaar is (223 = 100%). Vervolgens is bepaald wat de 
grootste afwijking in één jaar is (begraafcijfer 2008). Deze afwijking is omgezet in een 
percentage (18%). Daar is een onzekerheidsfactor van 10% aan toegevoegd, omdat het 
voor kan komen dat het werkelijke aantal begrafenissen meerdere jaren achtereen niet 
overeenkomt met het begrote aantal. Inclusief 10% onzekerheidsfactor komt dat neer op 
een maximale afwijking van het begraafcijfer van 28%. Zie tabel 1 voor de cijfermatige 
onderbouwing. 
 
Tabel 1 Begraafcijfers in gemeente Noordoostpolder 

  2008 2009 2010 2011 Gemiddeld 

Begraafplaats begraafcijfer begraafcijfer begraafcijfer begraafcijfer begraafcijfer 

Emmeloord 131 134 149 138 138 

Bant 2 7 6 6 5 

Luttelgeest 5 6 9 9 7 

Marknesse 8 15 30 39 23 

Kraggenburg 7 8 8 4 7 

Ens 9 12 6 19 12 

Nagele 4 10 8 7 7 

Tollebeek 5 4 5 4 5 

Espel 4 6 6 5 5 

Creil 7 6 6 8 7 

Rutten 1 7 16 5 7 

Totaal aantallen 183 215 249 244 223 

Totaal percentage 82% 96% 112% 109% 100% 

  
Met de huidige stand van de egalisatiereserve begraven en de verwachte mutatie 2012 
lijkt financieel gezien een bovengrens van 28% voor de egalisatiereserve begraven 
reëel. 
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Bijlage 3 Aangepaste tekstonderdelen beleidsplan 
 
In deze bijlage treft u een overzicht aan van de aangepaste tekstonderdelen in het 
Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 2012-2022. De overige tekst is 
niet aangepast. 
 
Managementsamenvatting, p4, laatste bullet onder ‘Visie en beleid’, nieuwe tekst: 

− De begraafplaatsen zijn deels een collectieve voorziening. De tarieven dienen voor 95% vanuit de leges 

kostendekkend te zijn1.  

 
§ 2.3.2, eerste bullet, Aangepaste tekst: 

� Begraafplaatsen zijn gedeeltelijk een collectieve voorziening2; 
Het openbaar groen op begraafplaats Emmeloord is collectief. Dit komt overeen met 

ongeveer een kwart van de kosten voor groenonderhoud op alle begraafplaatsen en 

ongeveer 5% van de jaaromzet van het product begraafplaatsen. 

Daarnaast is de laatste bullet van deze paragraaf verwijderd. 
 
§ 3.2.4.Tarieven en egalisatiereserve, tekst is deels aangepast. Voor de volledigheid treft 
u hiernavolgend de volledige tekst van deze paragraaf aan: 

Tarieven 

Ten aanzien van de tarieven zijn twee beleidspunten van belang: 

� De tarieven dienen voor 95% vanuit de leges kostendekkend te zijn in verband met 

het vastgestelde beleidsstandpunt dat de begraafplaatsen deels een collectieve 

voorziening zijn. 

� Tariefstijgingen, behoudens indexatie voor loon- en prijsstijgingen, zijn de komende 

jaren (in ieder geval tot en met 2015) niet noodzakelijk. 
De tarieven voor begraven en verleende rechten worden jaarlijks vastgesteld door de 
raad.  
 

Egalisatiereserve 

De exploitatie van begraafplaatsen mag op begrotingsbasis geen resultaat laten zien 

(baten en lasten moeten in evenwicht zijn). Op rekeningbasis (jaarstukken) wordt 

beoordeeld of er sprake is van een tekort of juist een overschot op het product 

Begraafplaatsen. Dit tekort of overschot wordt onttrokken danwel toegevoegd aan de 

door de raad (bij de jaarrekening 2010) ingestelde egalisatiereserve begraven.  

 

Deze egalisatiereserve is in 2011 ingesteld om de positieve jaarrekeningresultaten van 

het product begraafplaatsen niet terecht te laten komen in de algemene middelen. De 

positieve jaarrekeningresultaten blijven beschikbaar voor het product begraafplaatsen. 

Het doel van de egalisatiereserve is streven naar budgetneutraliteit. Afwijkende 

inkomsten doordat er meer/minder mensen overlijden dan begroot of afwijkende 

uitgaven door veranderingen in de aanbesteding zijn voorbeelden waarom een 

egalisatiereserve noodzakelijk is. De maximale hoogte is ingesteld op 28% van de 

jaaromzet.  

 
 

                                           
1 Deze tekst is aangepast naar aanleiding van amendement 2012-10-I. Dit amendement heeft betrekking op Raadsvoorstel nr. 

12225. 

2 Deze tekst is aangepast naar aanleiding van amendement 2012-10-I. Dit amendement heeft betrekking op Raadsvoorstel nr. 

12225. De laatste bullet, zoals oorspronkelijke weergegeven in §2.3.2, is verwijderd. 
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§ 5.1 tweede bullet, aangepaste tekst: 

� De raad heeft ervoor gekozen de begraafplaatsen deels als collectieve voorziening te zien. De 

tarieven dienen voor 95% kostendekkend te zijn. Dat betekent dat dit deel vanuit de tarieven 

gedekt dient te worden. Het openbaar groen in Emmeloord valt onder het collectieve deel en 

omvat ongeveer 5% van de jaaromzet van het product begraafplaatsen. Deze 5% wordt 

verrekend in alle leges voor het product begraafplaatsen; 

 
§ 5.2.2. Toelichting begroting 2012 
De laatste bullet is verwijderd. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,  
no. 17822-01; 
 
 

B E S L U I T: 
 
1. de 1e wijziging op de lijkbezorgingsrechten 2013 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de onderbouwing voor de maximale hoogte van de 

egalisatiereserve begraven; 
3. over drie jaar de ontwikkeling van de tarieven te evalueren; 
4. de 4e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 28 februari 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,  
no. 17822-01; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet, 
 

B E S L U I T: 
 
vast te stellen de  
 
VERORDENING tot eerste wijziging van Verordening lijkbezorgingsrechten 

2013. 
 
Artikel 1 

 

De tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2013" wordt 
volledig vervangen door:. 
 
Tarieventabel behorende bij de "Eerste wijziging verordening 

lijkbezorgingsrechten 2013" 
  
 

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten.  
  

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt 
geheven: 

    

1.1.1 voor een periode van 20 jaar voor een grafruimte in één van 
de dorpen 

€ 750,00 

1.1.2 voor een periode van 20 jaar voor een grafruimte in 
Emmeloord 

€ 1.500,00 

1.1.3  voor een periode van 50 jaar voor een grafruimte in één van 
de dorpen 

€ 1.500,00 

1.1.4 voor een periode van 50 jaar voor een grafruimte in 
Emmeloord 
 

€ 3.000,00 

1.2  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf 
wordt geheven:  

    

1.2.1 voor een periode van 20 jaar voor de helft van een grafruimte 
als bedoeld in onderdeel 1.1.1 in één van de dorpen 

€ 375,00 

1.2.2  voor een periode van 20 jaar voor de helft van een grafruimte 
als bedoeld in onderdeel 1.1.2 in Emmeloord 

€ 750,00 

1.2.3  voor een periode van 50 jaar voor de helft van een grafruimte 
als bedoeld in onderdeel 1.1.3 in één van de dorpen 

€ 750,00 

1.2.4  voor een periode van 50 jaar voor de helft van een grafruimte 
als bedoeld in onderdeel 1.1.4 
 

€ 1.500,00 
 

1.3  Voor het verlenen van het recht op een nis in de urnenmuur 
wordt geheven: 
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1.3.1 voor een periode van 20 jaar voor een ruimte waarin asbussen 
kunnen worden bijgezet 

€ 750,00 

1.3.2  voor een periode van 50 jaar voor een ruimte waarin asbussen 
kunnen worden bijgezet 

€ 1.500,00 

    

1.4  Voor het verlenen van het recht op een urnengraf/-nis op de 
urnentuin wordt geheven: 

    

1.4.1 voor een periode van 20 jaar € 750,00 

1.4.2 voor een periode van 50 jaar € 1.500,00 
 

1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven: 

    

1.5.1 voor een grafruimte in één van de dorpen voor 5 jaar € 187,50 

1.5.2 voor een grafruimte in één van de dorpen voor 10 jaar € 375,00 

1.5.3 voor een grafruimte in één van de dorpen voor 20 jaar € 750,00 

1.5.4 voor een grafruimte in Emmeloord voor 5 jaar € 375,00 

1.5.5 voor een grafruimte in Emmeloord voor 10 jaar € 750,00 

1.5.6 voor een grafruimte in Emmeloord voor 20 jaar € 1.500,00 

 

1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven: 

    

1.6.1 voor een urngraf in één van de dorpen voor 5 jaar € 187,50 

1.6.2 voor een urngraf in één van de dorpen voor 10 jaar € 375,00 

1.6.3 voor een urngraf in één van de dorpen voor 20 jaar € 750,00 

1.6.4 voor een urngraf in Emmeloord voor 5 jaar € 375,00 

1.6.5 voor een urngraf in Emmeloord voor 10 jaar € 750,00 

1.6.6 voor een urngraf in Emmeloord voor 20 jaar € 1.500,00 

    

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven: 

  

1.7.1 voor een nis in een urnenmuur voor 5 jaar € 187,50 

1.7.2 voor een nis in een urnenmuur voor 10 jaar € 375,00 

1.7.3 voor een nis in een urnenmuur voor 20 jaar € 750,00 

    

1.8 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven: 

  

1.8.1 voor een nis in de urnentuin voor 5 jaar € 187,50 

1.8.2 voor een nis in de urnentuin voor 10 jaar € 375,00 

1.8.3 voor een nis in de urnentuin voor 20 jaar € 750,00 

    

Hoofdstuk 2. Begraven. 

    
2.1 Voor het begraven in een grafruimte op één van de 

begraafplaatsen wordt geheven: 
    

2.1.1 voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 1.720,00 

2.1.2 voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar € 860,00 

2.1.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar € 430,00 

2.2 Voor het begraven op buitengewone uren zoals vastgesteld in     
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de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen" wordt 
het recht als bedoeld in 2.1 verhoogd 

2.2.1 voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder met € 436,00 

2.2.2 voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar met € 218,00 

2.2.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar met € 109,00 

2.3. Het tarief bedraagt voor het tijdelijk verwijderen (afvoeren) 
van gedolven zand 

€ 137,00 

  
Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen.  

  

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:     

3.1.1  in een urnennis in de urnenmuur € 192,00 

3.1.2 in een urnennis op de urnentuin € 192,00 

3.1.3 in een huur urnengraf € 192,00 

3.1.4 in een algemeen urnengraf € 192,00 

3.2 Voor het bijzetten van asbussen en urnen op buitengewone 
uren zoals vastgesteld in de "Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen" wordt het recht als bedoeld in 
3.1 verhoogd met 

€ 109,00 

  
Hoofdstuk 4. Asverstrooiing.  

  

4.1 Voor het verstooien van een gecremeerd lijk op het 
asverstrooiingsveld wordt geheven: 

    

4.1.1 voor het verstrooien van as € 188,00 

  
 

Hoofdstuk 5. Grafkelders.  
  

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een 
grafkelder op de begraafplaats te Emmeloord: 

    

5.1.1 voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 760,00 

5.1.2 voor een lijk van een kind van één tot 12 jaar € 380,00 

5.1.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar € 190,00 

5.2 Voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een 
grafkelder op één van de begraafplaatsen in de overige 
plaatsen: 

    

5.2.1 voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 380,00 

5.2.2 voor een lijk van een kind van één tot 12 jaar € 190,00 

5.2.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar € 95,00 

5.3 voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een 
grafkelder in een urnennis op de urnentuin 

€ 180,00 

  
Hoofdstuk 6. Grafbedekking.  

   

6.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen, 
hebben en onderhouden van grafmonumenten en 
grafbeplanting, bedoeld in artikel 20 van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt 
geheven: 

    

6.1.2 voor het plaatsen van een grafmonument op een betonnen € 493,00 
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fundatie die vooraf van gemeentewege is aangebracht 

6.1.3 voor het plaatsen van een grafzerk op een betonnen fundatie 
die vooraf van gemeentewege is aangebracht 

€ 493,00 

6.1.4 voor het aanleggen van een graftuin met of zonder omranding € 138,00 

6.1.5 voor het plaatsen, vernieuwen of veranderen van een 
gedenkmonument of grafzerk, zonder een betonnen fundatie 
die vooraf van gemeentewege is aangebracht (Voor het  
aanbrengen van een volgende inscriptie worden geen leges 
geheven.) 

€ 138,00 

6.1.6 voor het in opdracht van de recht- of belanghebbende van een 
grafmonument, het vernietigen en afvoeren van een staand 
grafmonument 

€ 79,00 

6.1.7 voor het in opdracht van de recht- of belanghebbende van een 
grafzerk (liggend monument), het vernietigen en afvoeren van 
een grafzerk 

€ 101,00 

 
Hoofdstuk 7. Inschrijven en overboeken van huur graven en urnennissen. 

   

7.1 Voor het inschrijven en overboeken van huur graven in een 
daartoe bestemd register wordt geheven 

€ 30,00 

7.1.1 Voor het inschrijven en overboeken van huur urnengraven in 
een daartoe bestemd register wordt geheven 

€ 30,00 

7.1.2 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een 
daartoe bestemd register wordt geheven 

€ 30,00 

  
 

Hoofdstuk 8. Opgraven, ruimen.  
   

8.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:     

8.1.1  voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 1.720,00 

8.1.2 voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar € 860,00 

8.1.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar € 430,00 

8.2 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt 
geheven: 

    

8.2.1 uit een algemeen urnengraf € 192,00 

8.2.2 uit een huur urnengraf € 192,00 

8.2.3 uit een urnennis van de urnentuin € 192,00 

8.2.4 uit een urnennis van het columbarium € 192,00 

8.2.5 het schudden van een graf met één lijk € 163,00 

8.2.6 het schudden van een graf met twee lijken € 326,00 

8.3 Voor het ruimen van een graf op verzoek van de 
belanghebbende wordt geheven:  

    

8.3.1 voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 1.720,00 

8.3.2 voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar € 860,00 

8.3.3 voor een lijk van een kind beneden het jaar € 430,00 

8.4 Voor het ruimen van een asbus of urn op verzoek van de 
belanghebbende wordt geheven 

€ 192,00 
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Artikel II 

 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking.  
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 
 
Artikel III 

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Eerste wijziging verordening 
lijkbezorgingsrechten 2013. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 28 februari 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


