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Samenvatting
De Essenhof ziet zich geconfronteerd met enkele technisch noodzakelijke en
onontkoombare investeringen die niet kunnen wachten tot het nieuwe
begrotingsjaar. Wij stellen u voor om in te stemmen met bijgevoegd besluit teneinde
de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Het totaal te investeren bedrag
De bijbehorende kapitaalslasten worden kostendekkend
verwerkt in de begroting 2015.
1. Wat is de aanleiding?
A. Transporter
Voor de uitvoering van de begrafenissen en van dagelijkse graf- en
onderhoudswerkzaamheden heeft de Essenhof een transporter nodig die geschikt is
om zand en ander materieel te vervoeren van en naar de grafvakken. Om financiële
redenen is besloten om de twee oude Nimos-transporters te vervangen door één
nieuwe elektro-transporter, die goedkoper is in het gebruik en minder geluids- en
milieuoverlast geeft. Omdat beide huidige en reeds afgeschreven transporters
dusdanig versleten zijn dat duurzame reparatie niet meer mogelijk of rendabel is, is
vervanging zeer urgent. Wachten met aankoop tot het nieuwe begrotingsjaar brengt
de uitvoering van begrafenissen in gevaar en is geen optie.
B. Luchtfilters algemene keldergraven
Bij de aanleg van de algemene keldergraven in 2006 is ten aanzien van de ventilatie
een beslissing genomen die niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Begin 2014 is
door nader onderzoek gebleken dat de ventilatie onvoldoende is en dat dit ernstige
consequenties heeft voor de lijkvertering. Dit betekent dat onmiddellijk maatregelen
genomen moeten worden. Na deskundig onderzoek en marktoriëntatie is gekozen
voor geforceerde beluchting van de kelders, te realiseren door de aanleg van een
luchtbehandelingsinstallatie.
C. Koelvoorziening crematorium
Onvoorziene ontwikkelingen in het nieuwe crematorium maken de installatie van een
koelvoorziening op korte termijn noodzakelijk. Het aantal crematies stijgt, waarbij
met name de crematies zonder accommodatiegebruik, de zgn. "technische
crematies" een opgaande lijn laten zien. De inbreng van deze overledenen is niet
gebonden aan aulatijden en vindt soms in zeer korte tijd na elkaar plaats. Dit leidt
veelvuldig tot een 'wachtrij bij de crematieoven. Daarnaast kan af en toe ook door
onderhoudswerkzaamheden oponthoud ontstaan.
Het laat zich raden dat dit niet alleen logistieke problemen geeft. De temperaturen in
en om het crematorium vormen bij langdurig verblijf een onaangename hindernis bij
de laatste gang van de overledenen. Een en ander heeft tevens een negatieve
impact op de arbeidsomstandigheden van het personeel.
In de kelder van het hoofdgebouw is voldoende ruimte om op korte termijn een
koelvoorziening voor meerdere "gasten" te realiseren, zodat op respectvolle en
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hygiënische wijze de wachttijden kunnen worden doorgebracht. De transportlift is
reeds aanwezig en bouwkundige aanpassingen zijn nauwelijks nodig.
Kostendekkend & dienstverlenend
Bijkomend voordeel van deze investering is dat hiermee tevens een wens van enkele
kleinere uitvaartondernemers gehonoreerd kan worden. Bij hen en bij de
nabestaanden aan wie zij hun diensten ter beschikking stellen is grote behoefte aan
een neutrale aanbieder van een mortuarium- c.q. opbaargelegenheid in de periode
tussen het overlijden en de uitvaart.
Essenhof kan hier met deze koelvoorziening probleemloos in voorzien en
tegelijkertijd hiermee de dienstverlening (en het accommodatiegebruik) een nieuwe
impuls geven. Door tevens rouwbezoek in de avonduren mogelijk te maken (dit
wordt verzorgd door de crematoriummedewerkers en vraagt geen aanvullende
personele inzet) kunnen de baten worden gerealiseerd om de kapitaalslasten te
dekken en de inkomsten voor accommodatiegebruik te vermeerden. De tarieven
hiervoor worden binnenkort aan u voorgelegd bij de vast te stellen
Heffingsverordening Essenhof 2015.
2. Wat willen we bereiken?
Essenhof streeft naar continuïteit in de dienstverlening en kan zich geen risico's
permitteren met betrekking tot de lijkbezorging en de (wettelijke) eisen waaraan
deze dient te voldoen. Dit betekent dat de bovengenoemde investeringen
onontkoombaar en direct noodzakelijk zijn.
Essenhof streeft daarnaast naar een financieel evenwichtige begroting.
- Investering A kan budgettair neutraal worden opgevangen (kapitaalslasten van de
oude transporters zijn reeds vrijgevallen).
- Investering B kan budgettair neutraal worden opgevangen (lasten begraven
stijgen in 2015 niet).
- Investering C kan kostendekkend worden gerealiseerd door de nieuwe
mortuariumfunctie en opbaargelegenheid.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Wij vragen u:
A.
van een E-transporter voor de noodzakelijke werkzaamheden op de
gemeentelijke begraafplaatsen;
B.
luchtbehandelingsinstallatie voor de geforceerde beluchting van de algemene
keldergraven op veld V van de Essenhof;
C.
koelvoorziening in het hoofdgebouw van de Essenhof.
D. de met dit raadsvoorstel corresponderende begrotingswijziging nr. 214047 vast
te stellen en de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Na vaststelling door de raad zullen de benodigde investeringen zo snel mogelijk
worden geëffectueerd zodat bedrijfsrisico's voorkomen worden en de dienstverlening
(koelvoorziening) met ingang van 1januari 2015 kan worden uitgebreid.
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c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Omdat inkoop & aanbesteding nog dit jaar wordt gerealiseerd, komen de

van 35 overledenen per jaar met een verblijfsduur van 4 tot 5 dagen a

2015

A
transporter

B
ventilatie

C
koelvoorziening

C
totaal

afschrijving
rente
subtotaal

-3.984
-1.847
-5.831

-2.905
-1.347
-4.252

-2.490
-1.155
-3.645

-9.379
-4.349
-13.728

baten
totaal

0
-5.831

0
-4.252

14.000
10.355

14.000
0

5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- begrotingswijziging nr. 214047.
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
A.
van een E-transporter voor de Essenhof;
B.
luchtbehandelingsinstallatie voor de algemene keldergraven op de Essenhof;
C.
koelvoorziening in het hoofdgebouw van de Essenhof;
D. ten behoeve van bovengenoemde beslispunten A., B. en C. de met dit voorstel
corresponderende begrotingswijziging nr. 214047 vast te stellen en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen.
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