
 

 Kenmerk: 2022/1663068 1/3 

 

Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2023 

 

Nummer 2022/1663068 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken 

Afdeling BE 

Auteur Meer, I.D. van der 

Telefoonnummer 023-5114497 

Email ivandermeer@haarlem.nl 

Kernboodschap In 2014 is de huidige Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 

gemeente Haarlem vastgesteld. Vanuit rechthebbenden en uitvaartondernemers 

is de wens om particuliere graven ook voor een termijn van 10 jaar uit te geven in 

plaats van de huidige 20 jaar. De kosten voor de rechthebbende van een graf 

worden hierdoor lager en beter betaalbaar als er een verlenging van de 

grafrechten moet plaatsvinden. Ook voor nabestaanden wordt het huren van een 

particulier graf beter betaalbaar waardoor zij ook makkelijker de keuze van de 

overledene om begraven te willen worden kunnen respecteren. De verwachting is 

dat deze mogelijkheid er toe gaat bijdragen dat er vaker gekozen gaat worden 

voor een uitvaart in plaats van een crematie. De begraafplaatsen in omliggende 

gemeentes bieden deze mogelijkheid al aan. Vanuit een concurrentie overweging 

is het nodig om deze mogelijkheid van een uitgifte van 10 jaar ook aan te gaan 

bieden. Deze mogelijkheid is reeds verwerkt in de belastingvoorstellen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2014 

(2013/442344) 

  

Besluit College 

d.d. …………. 

(wordt ingevuld door 

BC) 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013442344-Raadsstuk-Beheersverordening-Begraafplaatsen1.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

De wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente 

Haarlem 2023 vast te stellen. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

 

In 2014 is de huidige Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 

vastgesteld. Vanuit rechthebbenden en uitvaartondernemers is de wens om particuliere graven ook 

voor een termijn van 10 jaar uit te geven in plaats van de huidige 20 jaar.  

Met deze wijzigingsverordening wordt deze aanpassing in de verordening verwerkt.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

De Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2023  vast te 

stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door het verlagen van de termijn bij uitgifte van een particulier van 20 jaar naar 10 jaar wordt de 

prijs verlaagd en zullen geïnteresseerden eerder geneigd zijn om een particulier graf te huren. Het 

beoogde resultaat is dat er meer particuliere graven uitgegeven gaan worden. 

 

4. Argumenten 

1 Door het verlagen van de termijn van 20 jaar naar 10 jaar zal het aantal uitgiftes van particulier 

graven toenemen. 

Voor veel mensen is het bedrag in één keer voor het huren van een graf voor 20 jaar een aanzienlijke 

financiële investering. Met het aanbieden van een termijn van 10 jaar wordt deze financiële bijdrage 

vooraf kleiner. De kosten voor het huren van een graf voor 20 jaar bedraagt € 1.946,- op de 

begraafplaatsen Akendam/St. Jozef en € 2.574,- op de Kleverlaan. Bij het huren voor een termijn van 

10 jaar bedragen de kosten respectievelijk € 973,- voor Akendam/St. Jozef en € 1.287,- voor de 

Kleverlaan. 
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2 Er is vanuit geïnteresseerden, nabestaanden en uitvaartondernemers vraag naar een termijn van 10 

jaar. 

De huidige verordening die dateert uit 2014  kent een minimum huurtermijn van 20 jaar. Om te 

voorkomen dat er vanuit een kostenaspect gekozen wordt om niet te begraven maar te kiezen voor 

cremeren is het noodzakelijk om een huurtermijn aan te bieden die als betaalbaar wordt beschouwd. 

 

3 Met het verlagen van de termijn van 20 jaar naar 10 jaar wordt aangesloten bij de omliggende 

gemeentes. 

Begraafplaatsen van omliggende gemeentes hanteren al langer een termijn van uitgifte van 10 jaar. 

Vanuit het oogpunt van concurrentie is het nodig dat ook in Haarlem deze termijn van uitgifte van 10 

jaar kan worden aangeboden.  

 

5 Duurzaamheidsparagraaf 

Dit besluit is niet van invloed op de duurzaamheidsdoelstellingen.  

 

6 financiën, communicatie/participatie 

Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties. Het besluit is een wens van zowel rechthebbenden 

als uitvaartondernemers. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling van deze wijzigingsverordening van de Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen, zal deze verordening bekendgemaakt worden in het elektronisch gemeenteblad op 

overheid.nl. De wijzigingen worden verwerkt in de bestaande Beheersverordening in de lokale 

regelingenbank op overheid.nl.  

 

Naast publicatie in het elektronisch gemeenteblad op overheid.nl zal ook aandacht aan de  

wijzigingen worden besteed via onze eigen gemeentelijke kanalen. 

 

Na vaststelling van de wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente 

Haarlem 2023 door de raad wordt het besluit bekend gemaakt via het kennis – informatie punt. De 

wijzigingsverordening wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd en toegezonden aan de 

uitvaartondernemers.  

 

7. Bijlage 

Bijlage 1: tekst Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 

2023 

 


