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BEHOEFTE EN CAPACITEIT
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2.4.2

5
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1 hj 2009

Op de begraafplaatsen Nieuwkoop, Nieuwveen
en Zevenhoven kan na ruiming de
bereikbaarheid van graven worden verbeterd.
Deze actie hangt af van het besluit om deze
begraafplaatsen op termijn te sluiten.

2.4.3

5

4

2010

Op meerdere begraafplaatsen is de
grondwaterstand zo hoog dat een goede
lijkvertering wordt belemmerd. Om te bepalen of
het haalbaar is verbetermaatregelen te nemen, is
het noodzakelijk de cultuurtechnische situatie
van de begraafplaatsen te onderzoeken. Deze
actie hangt af van het besluit om deze

2.4.4

6

3

1 hj 2010

1

bespreken van beleid met de besturen
van de bijzondere begraafplaatsen

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid
m.b.t. de begraafcapaciteit in de gehele
gemeente. Het is daarom van belang inzicht te
hebben in de capaciteit van de bijzondere
begraafplaatsen en het beleid van de beheerders
van de begraafplaatsen. Mogelijkheid van
samenwerking onderzoeken.
Gevolgen van het beleid van de bijzondere
begraafplaatsen betrekken bij het gemeentelijke
beleid.

2.3

2

Inventariseren belangstelling voor
graven uitgegeven voor onbepaalde tijd

Rechthebbenden van oudere graven die voor
onbepaalde tijd zijn uitgegeven zijn vaak
onbekend. De belangstelling voor verlenging van
het grafrecht is niet duidelijk. Graven waarvoor
geen belangstelling meer is en waarvoor een
afstandsverklaring is getekend kunnen worden
geruimd.

3

Verbeteren bereikbaarheid van graven
na ruiming

4

Cultuurtechnische problematiek van de
begraafplaatsen nader onderzoeken
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begraafplaatsen op termijn te sluiten.
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2.4.5

1, 5, 7

5

2012

Inrichten 1.700 m uitbreiding perceel achter de
begraafplaats.

2.4.5

1, 5, 6

5

2015

Op niet alle begraafplaatsen (Nieuwveen en
Zevenhoven) zijn voorzieningen beschikbaar
voor asbussen. Ook al zal op termijn tot sluiting
worden overgegaan, dan nog is het wenselijk
een beperkte voorziening te realiseren om
daarmee de keuze voor de nabestaanden te
vergroten.

2.5

2

2e hj 2009

De nieuwe beheerverordening omvat het:
• harmoniseren van de bestaande
beheerregels;
• afstemmen van beheeregels op de huidige

6.2

1

dec. 2008

5

Invoeren van een actief ruimingsbeleid

Met een actief ruimingsbeleid is de capaciteit van
de begraafplaats Ter Aar bij een begraafcyclus
van 40 jaar voldoende. Een actief ruimingsbeleid
is verder wenselijk om uitbreiding van capaciteit
te beperken en daarmee de totale
exploitatiekosten.
Opstellen van een ruimingplan voor de
begraafplaats Ter Aar.
Hangt samen met actiepunt 2.

6

Sluiten begraafplaatsen Nieuwkoop,
Nieuwveen en Zevenhoven en
ontwikkelen nieuwe centrale
begraafplaats

Dit is de meest wenselijke oplossingsrichting.
Het betekent dat voor de periode na 2015 een
nieuwe begraafplaats beschikbaar zal moeten
zijn voor 1.170 graven (8185 m2). In geval van
sluiting is een ruimingsbeleid voor de drie
begraafplaatsen niet noodzakelijk.

7

Uitbreiding begraafplaats Ter Aar

8

Realiseren van voorzieningen voor
asbestemming

2

2.4

BEHEER EN RUIMTELIJKE KWALITEIT
9

Opstellen nieuwe beheerverordening
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situatie;
actualiseren van beheerregels aan de nu
geldende normen;
opnemen van regels om
verantwoordelijkheden, risico en
aansprakelijkheid goed te regelen;
schrappen van overbodige en strijdige
regels.
e

10

Opstellen beheerplannen

Om een uniform onderhoudsniveau na te streven
op alle begraafplaatsen, en om de structurele en
incidentele werkzaamheden vast te leggen is het
wenselijk beheerplannen op te stellen voor de
begraafplaatsen.

3.1.2

5, 6, 7, 9

2

2 hj 2009

11

Onderhoud grafbedekking en
monumenten onderbrengen bij de
rechthebbenden

In de huidige situatie wordt een groot deel van
de grafbedekkingen door de gemeente
onderhouden, terwijl dit niet is geregeld. Ook uit
oogpunt van de exploitatielasten is het wenselijk
het onderhoud door of namens de
rechthebbenden te laten uitvoeren. Opnemen in
beheerverordening.

3.1.2

9

1

dec 2008
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Organiseren van een actief
handhavingsbeleid m.b.t. onderhoud
van grafbedekking en monumenten

Als vervolg op actiepunt 9 is het wenselijk dat de
gemeente rechthebbenden aanspreekt op nalatig
onderhoud.

3.1.2

9, 21, 22, 28

1

1 hj 2009
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Verwijderen van grafbedekking van
graven waarvan het grafrecht is
vervallen

Wanneer het grafrecht of de gebruikstermijn is
verstreken vervalt het onderhoud van
grafbedekking en monumenten aan de
gemeente. Uit oogpunt van de
onderhoudskosten is het beter de grafbedekking
te verwijderen. Het geeft ook een duidelijker
beeld tussen graven waar wel en waar geen
rechten meer voor gelden.
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10, 20

2

2 hj 2009

3

e

e

beleidsvisie
§

Maatregelen

Omschrijving

relatie met

prioriteit

uitvoering in

14

Waarborgen van parkeervoorzieningen
bij de begraafplaatsen

Op niet alle begraafplaatsen zijn goede
parkeervoorzieningen beschikbaar. Voor Ter Aar
kan in de parkeerbehoefte worden voorzien na
aankoop van het naastgelegen provinciale
opslagterrein. Voor Nieuwkoop moet in het
ontwerp voor de openbare ruimte in de
revitalisering van het dorpscentrum 3e fase
parkeerruimte worden gerealiseerd.
In Nieuwveen moet worden onderzocht welke
faciliteiten in de nabije omgeving kunnen worden
benut.

3.2.2

2

2 hj 2009

15

Invoeren van een logische
grafnummering en een logische indeling

Bij het verbeteren van de
begraafplaatsadministratie en het samenvoegen
van drie administraties, moet worden onderzocht
of de grafnummering op de begraafplaatsen
logischer kan worden opgezet.

3.2.2

3

1e hj 2010
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Plaatsen van een overzichtsplaquette
op elke begraafplaats

Voor de bezoeker is het handig dat op de
begraafplaats graven snel zijn te vinden. Dat kan
door bij de ingang een informatiepaneel of
plaquette neer te zetten.

3.2.2
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1 hj 2010
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1e hj 2009
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BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE
17

Opleiden medewerkers

Opleiden met als doel de geautomatiseerde
begraafplaatsadministratie zo goed mogelijk te
benutten.

4.2

18

Standaardisering van briefmodellen en
formulieren

Voor een uniforme en efficiënte werkwijze is het
noodzakelijk te werken met
standaarddocumenten.

4.2

9
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1e hj 2009

19

Conversie van de
begraafplaatsadministratie, actualiseren
en optimaliseren.

Alle gegevens moeten op een eenduidige manier
in de begraafplaatsadministratie worden
verwerkt. Ontbrekende gegevens moeten zoveel

4.2
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als mogelijk, zo nodig aan de hand van
onderzoek ter plaatse, worden achterhaald.
20

Inventariseren van de grafrechten

Op alle begraafplaatsen komt het voor dat van
graven onbekend is of er nog rechten gelden en
of de nabestaanden nog belangstelling hebben
voor het graf. Ook in relatie met het
ruimingsbeleid is dat belangrijke informatie. Bij
sluiting van de begraafplaatsen Nieuwkoop,
Nieuwveen en Zevenhoven kan worden
overwogen deze maatregel achterwege te laten.

4.2

13, 19

1

1e hj 2009

ORGANISATIE
e

21

Maken van een goede taakverdeling en
werkafspraken

De organisatie van de lijkbezorging wordt onder
verantwoordelijkheid van de afdeling Beheer
Openbare Ruimte uitgevoerd samen met de
Gemeentewinkel. De taken van de
Gemeentewinkel liggen voornamelijk op het
administratieve vlak en van Beheer Openbare
Ruimte vooral op het gebeid van beheer en
uitvoering. Een goede taakverdeling is essentieel
voor de dienstverlening en om fouten te
voorkomen. Na de taakverdeling is het nodig dat
goede werkafspraken worden gemaakt en
vastgelegd.

5.2

22

1

1 hj 2009

22

procesbeschrijvingen

Taken en werkwijzen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden moeten worden vastgelegd in
duidelijke procesbeschrijvingen.

5.2

21

1

1 hj 2009

In relatie met het ruimingsbeleid en het beheer is
het van belang dat de gemeente een lijst
vaststelt met historische graven, die ook na het

7.2.1
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OVERIG BELEID
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Opstellen van een lijst met historische
graven
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verlopen van het grafrecht in stand worden
gehouden.
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Onderzoek naar de behoefte aan
islamitische grafruimte

Het is niet duidelijk welke behoefte er in de
gemeente is aan islamitische graven. Afhankelijk
van de omvang van de behoefte moet worden
overwogen op lokaal voorzieningen te treffen of
om dit regionaal op te pakken. Hiervoor is het
noodzakelijk overleg te voren met islamitische
belangenorganisaties.

7.2.2

25

Ontwikkelen van beleid m.b.t. het
begraven op eigen terrein

Hoewel het weinig voorkomt is het wenselijk
beleid te formuleren op basis waarvan eventuele
verzoeken kunnen worden behandeld.

26

Ontwikkelen van beleid m.b.t.
bermmonumenten

Het komt steeds vaker voor dat spontaan
bermmonumenten worden opgericht voor
verkeersslachtoffers. Het plaatsen is in de regel
geen probleem, maar het is wenselijk hiervoor
richtlijnen te formuleren.
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e

EXPLOITATIE
27

Onderzoeken van
besparingsmogelijkheden in de
exploitatie

De huidige exploitatielasten zijn relatief hoog.
Parallel aan het professionaliseren van het
beheer is het wenselijk te bezien waar
besparingsmogelijkheden zijn.

28

Harmonisatie van de tarieven

De tarieven moeten worden geharmoniseerd.
Het gemiddelde van de huidige tarieven (2008)
zijn lager dan het gemiddelde in de regio. Het
kostendekkingspercentage is ook relatief laag.
Het is wenselijk de tarieven meer marktconform
te maken.

6

8.2

8.2.2

