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Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof
2017 (eerste wijziging) vast te stellen.
Samenvatting
De voorgestelde wijziging houdt in dat de bij de Heffingsverordening Essenhof 2017
behorende Tarieventabel Essenhof 2017 komt te vervallen en vervangen wordt door
de als bijlage bij dit besluit gevoegde Tarieventabel 2017.
Dit is nodig omdat er als gevolg van de aanleg van nieuwe graflocaties, alsmede door
de verruiming van de keuze voor de uitgifte- en afkooptermijnen van de graf- en
onderhoudsrechten, aanvullende tarieven moeten worden vastgesteld.

Inleiding
In genoemde bijlage Tarieventabel 2017 zijn de tariefsaanpassingen verwerkt.
Doelstelling
Essenhof streeft naar kostendekkende en transparante tarieven en een
dienstverlening die aansluit bij de veranderende wensen en behoeftes van de
nabestaanden. Met een verruimde keuze aan graflocaties en meer
keuzemogelijkheden in de uitgifte- en afkooptermijnen van de bijbehorende graf- en
onderhoudsrechten speelt Essenhof hier op in.

Argumenten
Door de recente herinrichting van de Rijksmonumentale velden D en E op de
algemene begraafplaats aan de Nassauweg kunnen op deze bijzondere locatie vanaf
begin 2017 weer nieuwe graven worden uitgegeven. Door de hoogte van het
grondwaterpeil was dit sinds 2010 niet meer mogelijk.
Als onderdeel van het renovatieplan zijn hier nieuwe grafsoorten geïntroduceerd.
Hiermee wordt niet alleen de wateroverlast het hoofd geboden, maar krijgt
tegelijkertijd het monumentale karakter van dit grafveld een eigentijdse impuls.
De aanleg van (deels bovengrondse) grafkelders en van wandgraven, heeft extra
investeringen gevraagd die gefaseerd "terugverdiend" moeten worden.
Bovendien zijn deze graven gesitueerd op een unieke, goed gelegen, historische
locatie die in de beleving van veel inwoners een zekere meerwaarde heeft ten
opzichte van andere delen van de begraafplaats.
Uit oogpunt van beheer en exploitatie rechtvaardigt dit een andere, iets hogere
tariefstelling voor de bijbehorende grafrechten en onderhoudsrechten, dan van de
andere graflocaties op de Essenhof.

Gezien het feit echter dat hier ook een specifiek grafveld voor de Oud -Katholieke
gemeenschap is gesitueerd en er voor de leden van dit kerkgenootschap geen
alternatieve graflocaties beschikbaar zijn (en voor andere ingezetenen wel), is een al
te grote afwijking van de overige grafrechten weer onwenselijk, omdat de
publiekrechtelijke tarieven niet onbedoeld een discriminerend effect op
geloofsgemeenschappen (of andere bevolkingsgroepen) mogen hebben.
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Concreet bedraagt het voorgestelde prijsverschil voor het grafrecht voor een
2 persoons graf op deze twee oude velden ten opzichte van de andere particuliere
2 persoonsgraven C 24,- per jaar. Dit is C 720,- bij uitgifte voor 30 jaar.
Hiermee is in elk geval de (gefaseerde) kostendekkendheid van de grafkelders
gerealiseerd.
Door tegelijkertijd ook de mogelijkheid van een kortere uitgiftetermijn aan te bieden
(15 in plaats van 30 jaar) kan het uiteindelijke "instaptarief" een stimulerende factor
zijn om de keuze te maken voor deze bijzondere graflocaties die voor alle ingezeten
beschikbaar worden gesteld.
Deze eerste wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 maakt het tevens
mogelijk om ook voor andere graflocaties (kindergraven, urnengraven) aanpassingen
door te voeren op het gebied van de uitgiftetermijnen (en de bijbehorende tarieven
voor graf- en onderhoudsrecht), zodat er voor alle nabestaanden meer
keuzemogelijkheden zijn.

Kanttekeningen en risico's
Omdat de huidige Heffingsverordening Essenhof 2017 op 1 januari a.s. in werking
treedt en het de bedoeling is dat de uitgifte van de nieuwe graflocaties in januari
2017 van start gaat, is het noodzakelijk dat uw raad zo snel mogelijk beslist, zodat
deze gewijzigde Tarieventabel 2017 met onmiddellijke ingang kan worden ingevoerd.
Kosten en dekking
In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2017 is nog geen rekening
gehouden met deze beperkte aanpassingen van de lijkbezorgingsrechten. Mochten de
ervaringscijfers hiertoe aanleiding geven dan kan op termijn een
begrotingsaanpassing worden voorgesteld.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Na vaststelling van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging) in uw
raad vindt publicatie plaats via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële
Publicaties (GVOP).

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De aanpassingen in de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging) worden
ook in de productencatalogus van het E-loket/Antwoord verwerkt, alsook
gepubliceerd op www.essenhof.n1 en komen hiermee digitaal beschikbaar voor
aanvragers van diensten en stukken.

Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Tarieventabel 2017.
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