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M E M O   R A A D 

 

  

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 9 april 2015 

Onderwerp: kostenbesparing begraafplaatsen 

Doel: richtinggevende discussie 

  

Inleiding 

Eind 2014 zijn door de raad nieuwe onderbouwde en gedifferentieerde begraaftarieven voor de 

Lijkbezorging vastgesteld. Door de raad is gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

om door middel van kostenbesparingen de totale kostendekkendheid van de begraafplaatsen te 

verbeteren. Voordat een uitwerking op beleidsniveau plaatsvindt, stellen wij voor, mede gelet op 

de gevoeligheden en emoties die bij het onderwerp een rol kunnen spelen, om tijdens de 

informatievergadering Bestuur en Beheer op 21 april een presentatie te geven en een 

richtinggevende discussie te voeren aan de hand van de hieronder gepresenteerde 

mogelijkheden.   

Feitelijke informatie 

In de gemeente Heusden wordt op drie gemeentelijke begraafplaatsen actief begraven. Dit zijn 

de begraafplaats “Buytenhove” in Heusden, begraafplaats “Onsenoort” in Nieuwkuijk (Vlijmen) 

en de begraafplaats “Duynhaeghe” in Drunen. Daarnaast worden nog twee gesloten 

gemeentelijke begraafplaatsen onderhouden in Herpt en Oudheusden. Op deze twee 

begraafplaatsen vinden geen begravingen meer plaats. Volgens de begroting van 2015 t/m 2018 

bedraagt de totale jaarlijkse kostendekking ca. 60% op een jaarlijkse kostenpost van ca.  

€ 320.000,00. Dit betekent een structureel jaarlijks tekort van ca. € 128.000,00.  

Onderwerpen 

Onderstaand zijn van een aantal onderwerpen de mogelijkheden benoemd waarop een 

kostenbesparing ten aanzien van de begraafplaatsen mogelijk is. Naast een korte omschrijving 

zijn van de mogelijkheden per onderwerp de voor- en nadelen benoemd. 

 

Aula’s 

Op de begraafplaatsen in Drunen en Heusden is een aula aanwezig. Vanwege het zeer geringe 

gebruik van de aula’s (minder dan gemiddeld één maal per jaar) is ca. 10 jaar geleden besloten 

dat de aula’s niet meer gebruikt kunnen worden voor opbaring en afscheidsdiensten. De aula’s 

dienen nu als opslag voor materieel wat op de begraafplaats nodig is en er kan bij begrafenissen 

gebruik worden gemaakt van het toilet. Daarnaast zijn de aula’s gedateerd maar tot op heden 

technisch goed onderhouden. De aula in Drunen valt onder de architectuur van de Bossche 

School. De onderhoudskosten van de aula’s drukken op de begraafplaatsexploitatie terwijl er 

geen inkomsten meer tegenover staan. Om kosten te besparen ten aanzien van de aula’s zijn er 

de volgende mogelijkheden: 
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Het slopen van de aula’s en een eenvoudige toiletvoorziening realiseren: 

Voordelen:  -     Naast eenmalige sloopkosten en afboeking van de boekwaarde (ca.  

        € 9.500,00) zullen er geen kosten ten aanzien van de aula’s in de toekomst  

      meer gemaakt behoeven te worden. 

-     Het slopen van de aula’s min de kosten voor het realiseren en schoonmaken  

      van een toiletvoorziening levert jaarlijks een besparing op van ca.  

      € 17.000,00 aan onderhoud, energiekosten, verzekeringen, schoonhouden 

      etc.  

Nadelen:  -     Er gaat een stuk historie van de begraafplaatsen (inclusief architectuur van 

                               de Bossche School) verloren. 

 

Andere bestemming zoeken voor de aula’s 

Hierbij kan worden gedacht om te onderzoeken of er begrafenisondernemers interesse hebben 

in de gebouwen, of het gebouw kan dienen als tentoonstellingsruimte etc. 

Voordelen:  -     Gebouwen blijven in stand.  

-  Levert een (geringe) kostenbesparing op. 

Nadelen:  -     Mogelijk lastig een juiste invulling te vinden.  

- Activiteiten in de aula’s op de begraafplaats kunnen de rust op de 

begraafplaats verstoren. 

 

Het onderhoudsniveau van de aula’s beperken tot strikt noodzakelijk onderhoud 

Voordelen:  -     Gebouwen blijven behouden voor het beeld op de begraafplaats. 

- Levert een jaarlijkse kostenbesparing op van ca. € 5.400. 

Nadelen:  -     Kwaliteit van de aula’s zal minder worden.   

 

In stand houden (en gebruiken als opslag) zoals het nu is 

Voordelen:  -     Gebouwen blijven behouden voor het beeld op de begraafplaats. 

Nadelen:  -     Onderhoudskosten blijven drukken op de begraafplaatsen terwijl er geen  

        inkomsten tegenover staan. 

 

Voorstel: Het onderhoudsniveau van de aula’s beperken tot strikt noodzakelijk 

onderhoud. 

 

 

Gesloten begraafplaatsen 

In Herpt en Oudheusden liggen twee gesloten gemeentelijke begraafplaatsen. Op deze 

begraafplaatsen vinden geen begravingen meer plaats. Op de begraafplaats in Oudheusden ligt 

een aantal oorlogsgraven. Veel oude grafmonumenten raken in verval. Toch is er nog (een 

geringe) belangstelling voor een aantal graven op de begraafplaats en worden af en toe nog 

bloemen bij enkele graven gelegd. De begraafplaatsen worden door de gemeente netjes maar 

sober onderhouden (voornamelijk gras maaien en hagen knippen). Ten aanzien van de gesloten 

begraafplaatsen zijn er de volgende mogelijkheden: 
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Laag onderhoudsniveau toepassen: 

Voordelen:  -    Onderhoudskosten dalen (geringe jaarlijkse besparing van ca. € 1.500,00). 

Nadelen:  -    Naast de grafmonumenten die in verval raken zal ook het totale beeld van de 

      begraafplaats als zeer rommelig en slordig ervaren worden.  

-    De oorlogsgraven in Oudheusden zullen toch onderhouden dienen te worden 

     of te worden overgebracht naar een militaire erebegraafplaats.  

  -    Bereikbaarheid van de graven wordt slechter. 

 

Begraafplaatsen ruimen en andere bestemming geven. 

Voordelen:  -    Functie vervalt in de toekomst en daarmee ook de (geringe) kosten. 

Nadelen:  -    Investeren in het voorbereiden en ruimen van de begraafplaatsen. Lang  

     proces (meerdere jaren) om mogelijk alle graven te kunnen ruimen en geen  

     zekerheid of alle graven te ruimen zijn (grafrechten mogelijk nog lang van  

     toepassing).  

- Emotionele reacties van inwoners. 

- Historie verdwijnt. 

 

Laten zoals het nu is: 

Voordelen:  -    Inwoners kunnen een oud graf en de oorlogsgraven blijven bezoeken. 

Nadelen:  -    Grafmonumenten raken steeds meer in verval.  

  -    De (geringe) onderhoudskosten blijven bestaan.  

 

Voorstel: de oude gesloten begraafplaatsen in stand te houden en het onderhoudsniveau 

naar een minimaal acceptabel niveau te brengen 

 

Onderhoudsniveau 

Het onderhoudsniveau op de begraafplaatsen benadert niveau A (hoog onderhoudsniveau). Dit 

is echter nergens vastgelegd in een beheerplan, onderhoudsplan of –bestek. Het onderhoud 

wordt uitgevoerd op basis van eigen waarneming door de beheerder van de begraafplaats en de 

wijkteams. Ten aanzien van het onderhoud is een kostenbesparing mogelijk door een lager 

onderhoudsniveau op de begraafplaatsen toe te passen. 

 

Een lager onderhoudsniveau toepassen: 

Voordelen: -    Levert een kostenbesparing op van ca. € 20.000,00. 

Nadelen: -    Beeld op de begraafplaats zal er minder verzorgd uit zien doordat minder 

     vaak onderhoud wordt uitgevoerd. 

 

Huidige hogere onderhoudsniveau op eigen waarneming handhaven: 

Voordelen: -    Beeld op de begraafplaats blijft er netjes uitzien. 

Nadelen: -    Huidige onderhoudskosten blijven bestaan. 

 

Voorstel: het onderhoudsniveau naar een minimaal acceptabel niveau te brengen 
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Afstoten overcapaciteit begraafplaats Onsenoort in Nieuwkuijk (Vlijmen) 

De begraafplaats Onsenoort in Nieuwkuijk heeft een overcapaciteit van ca. 8000 m2. Deze m2 

zijn in de toekomst door het ruimen van graven waar geen belangstelling meer voor aanwezig is 

overbodig. Door de gemeente worden deze m2 wel onderhouden waardoor deze kosten en de 

kapitaallasten op de begraafplaatsexploitatie drukken. Voorgesteld wordt om een gedeelte van 

de begraafplaats af te stoten en deze grond te verkopen. 

Voordelen -     Eenmalige inkomsten door verkoop grond (inschatting ca. € 40.000,00). 

- Besparing op de (jaarlijkse) onderhoudskosten en kapitaallasten (inschatting 

ca. € 12.000,00). 

Nadelen -     Afboeken boekwaarde voor ca. € 35.000,00 en eenmalige kosten voor het  

      creëren van een nieuwe afscheiding op de begraafplaats (inschatting kosten 

      ca. € 15.000,00).  

 

Voorstel: een gedeelte van de begraafplaats (ca. 8000 m2) afstoten en verkopen. 

 

Procedure 

De uitkomsten van de richtinggevende discussie worden gebruikt voor verdere uitwerking van de 

mogelijkheden tot besparingen op de begraafplaatsen waarmee de totale kostendekkendheid 

mogelijk verbeterd kan worden. 

 

 

 


