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Onderwerp: begraafplaatsen in de gemeente Velsen
Geachte leden van de raad

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
In opdracht van de gemeente is door een extern bureau het rapport “Verkenning huidige situatie en
doorkijk begraafplaatsen gemeente Velsen” opgesteld.
Het rapport geeft een beschrijving van de drie gemeentelijke begraafplaatsen, te weten Duinhof in
IJmuiden, de Westerbegraafplaats in IJmuiden en De Biezen en Santpoort-Noord.
Naast een algemene beschrijving van de begraafplaatsen, gaat het rapport in op de begraafplaatsadministratie, de beheersverordening, de tarieven en de exploitatie, de huidige organisatie, marketing/communicatie en mogelijke vormen van beheer.
Op basis van het rapport en de daarin genoemde onderwerpen zal een aantal beleidskeuzes gemaakt
dienen te worden, die vervolgens vertaald worden in een op te stellen beleidskader, dat in de eerste
helft van 2012 gereed zal zijn. Daarmee wordt duidelijk wat we als gemeente met de begraafplaatsen
kunnen en willen in de toekomst. Op dit moment ontbreekt een beleidskader. Het opstellen van een
beleidskader sluit aan op de wensen van de raad.
De raad zal dan ook nauw betrokken worden bij de totstandkoming van het kader en het zal ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.
Uit het thans voorliggende rapport blijkt dat er jaarlijks sprake is van een exploitatietekort in de orde
van grootte van € 130.000,-, dat uit de algemene middelen wordt gedekt. De kostendekkendheid is
thans 67%. Daarom wordt, vooruitlopend op het vast te stellen beleidskader, voorgesteld de tarieven te
verhogen, overeenkomstig het voorstel in bijlage D van het rapport. Aan de raad wordt voorgesteld de
verhoging mee te nemen bij de vaststelling van de belastingverordeningen op 1 december 2011. De
nieuwe tarieven gaan dan in op 1 januari 2012. Met name de tarieven voor het begraven en het onderhoud zullen stijgen. De verhoging geldt alleen voor nieuwe situaties. De tarieven voor bestaande onderhoudscontracten worden alleen trendmatig verhoogd.
Het vorenstaande wordt in programma 3 van de begroting 2012 aangekondigd, waarbij tevens is vermeld dat in de begroting 2012 geen rekening is gehouden met een verhoging van de tarieven.
Terzijde wordt opgemerkt dat het exploitatietekort deels wordt veroorzaakt doordat in het verleden
rechten op onderhoud in één keer zijn afgekocht en de opbrengsten terecht zijn gekomen in de algemene middelen in plaats van in een voorziening. Sinds 2007 worden deze bedragen wel toegevoegd
aan de betreffende voorziening.
U kunt het rapport inzien bij de griffie. Tevens kunt u, desgewenst, een digitaal exemplaar ontvangen.
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