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Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betreft
Aanvullend crematietarief Essenhof

Samenvatting
Essenhof wil marktpositie en dienstverlening verb eteren en knelpunten in
bedrijfsvoering oplossen door de invoering van een aanvullend tarief voor
crematies "zonder meer" in de ochtenduren.
1. Wat is de aanleiding?
Essenhof constateert een toename van de inbreng van crematies "zonder meer",
(elders ook wel "technische"' crematie genoemd). Bij deze crematies wordt geen
gebruik gemaakt van de accommodatie (Aula, koffiekamers) van de Essenhof.
Andere crematoria hanteren hiervoor veelal een speciaal tarief, dat lager ligt dan
het reguliere tarief (waarb ij wel sprake is van accommodatiegeb ruik).
Los hiervan b lijkt dat de aanvoer van deze "technische crematies"' meestal
plaatsvindt aan het eind van de dag, terwijl op dat moment de reguliere b ezetting
van het crematorium b ehoorlijk onder druk staat.

2. Wat willen we bereiken?
Essenhof streeft naar handhaving van haar marktpositie en wil daarbij graag
inspelen op de b ehoeftes van de klanten. Tegelijkertijd is er uit oogpunt van
bedrijfsvoering en het vermijden van knelpunten met b etrekking tot de inzet van
mensen en middelen, behoefte aan meer spreiding van de dienstverlening en van
het operationele geb ruik van het crematorium over de hele dag.
3. Wat gaan we daar voor doen?
Er wordt in de Tarieventabel 2012 van de Heffingsverordening Essenhof een
aanvullend tarief opgenomen voor crematies "zonder meer"'. Dit tarief is van
kracht tussen 8.30 uur en 11.30 uur morgens en bedraagt € 632,—.
Hiermee sluit Essenhof aan op ontwikkelingen in de markt, b reidt zij de
dienstverlening uit en b ewaakt zij tegelijkertijd de voortgang van de
bedrijfsvoering in positieve zin.
a. Inspr aak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvor ming
Na vaststelling door de raad zal het b esluit openb aar b ekend worden gemaakt,
waarna het op 15 juli 2012 in werking treedt.
c. Znciusiefbeleid
Niet van toepassing.
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4. Wat mag het kosten?
Het nieuwe tarief zal door de koppeling aan het tijdstip, waarop het van kracht is
een nieuwe impuls geven aan de dienstverlening en daarmee een stabiliserend
effect hebben op de exploitatie.
Het tarief is vastgesteld op basis van kostendekkendheid en na een
tarievenvergelijking met andere crematoria.
5. Fatale beslisdatum
Omdat de gewijzigde Tarieventabel bij de Heffingsverordening Essenhof 2012 per
15 juli 2012 in werking dient te treden, is het van belang dat uw raad zo spoedig
mogelijk beslist.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen;
- ontwerp besluit;
- Gewijzigde Tarieventabel Essenhof 2012.

7. Voorstel
Wij stellen u voor de gewijzigde Tarieventabel Essenhof 2012 met het aanvullende
tarief voor crematies "zonder meer" vast te stellen.
%n Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgemeester
/

M.M. van der Kraan

- ontwerp besluit -
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