Dordrecht

I»
Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

Aan

3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

Datum

5 november 2019

Zaaknummer

InProces BBV: 2019-0129910
Actualisatie Plan Essenhof

Betreft

Vergadering van
Portefeuillehouder:
Begrotingsprogramma
Kernteam/Opgave:
Auteur:
E-mail:
Verantwoordelijke:
Openbaar:

Peter Heijkoop
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Publieksaccommodaties - Essenhof
Marcel van Embden
mj.van.embden@dordrecht.nl

Ja

Voorqesteld besluit

de in bijlage I beschreven maatregelen 1 t/m 6 vast te stellen en maatregelen 7 t/m 12 nader uit
te werken;

de Heffingsverordening Essenhof 2020 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2020 vast te
stellen;
de Beheersverordening Essenhof, tweede wijziging, vast te stellen.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college bereidt dit raadsvoorstel voor ten behoeve van vaststelling ervan door de raad.
Wat is het doel?

De borging van continuïteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van een voorziening op het gebied van
begraven en cremeren. Met het vaststellen van de tarieven wordt mogelijk gemaakt dat
inkomsten, die in de begroting zijn geraamd, gegenereerd kunnen worden. Essenhof hanteert
tarieven die marktconform zijn en streeft naar een kostprijsdekkende begroting.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

• Een meer kostprijsdekkende exploitatie in 2020 te bewerkstellingen door tarieven bij te
stellen en kostenbesparende maatregelen door te voeren. Nader onderzoek doen naar het
zo optimaal mogelijk laten aansluiten van de bedrijfsvoering van Essenhof op de
marktontwikkelingen.
• Door het vaststellen van de Heffingsverordening 2020 inclusief Tarieventabel 2020 kunnen
de maatregelen welke een aanzienlijk deel van de huidige inkomsten borgen, worden
uitgevoerd.
• Essenhof is een gemeentelijke voorziening voor begraven en cremeren en levert deze
dienstverlening aan de nabestaanden.
• De nieuwe tarieven sluiten beter aan op de gangbare tarieven in de markt.
Wijzigingen Heffingsverordening

Zaaknummer

InProces BBV: 2019-0129910

• Enkele definities zijn verwijderd omdat ze al langer geen onderdeel meer uitmaken van de
verordening.
• Een aantal uitgiftetermijnen is uitgebreid. Voor algemene graven is de mogelijkheid van 10
jaar erbij gekomen. Voor particuliere graven is dat 10, 20 en 25 jaar en voor urnenplaatsen
is dat 5 en 15 jaar. Overeenkomstig wijzigen de termijnen voor verlengen en het
onderhoudsrecht mee.
• Bij begraafrecht voor kinderen is gekozen voor één tarief voor kinderen t/m 11 jaar.
• De tarieven voor begraven en cremeren zijn verhoogd en zijn nu inclusief 90 minuten
accommodatiegebruik. Prijzen van verlenging aulagebruik zijn als gevolg daarvan
verhoogd.
• Daarnaast is er bij cremeren een keuze in crematie inclusief accommodatiegebruik,
crematie zonder accommodatiegebruik maar met de mogelijkheid voor nabestaanden bij de
invoer aanwezig te zijn, of een stille crematie.
• Door aanscherping van milieuwetgeving is besloten ambtshalve as verstrooiingen op zee uit
voeren in plaats van op het strooiveld van Essenhof. Verstrooiing in aanwezigheid van
nabestaanden blijft op het strooiveld mogelijk. De tarieven asbestemming zijn hierop
aangepast.

Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten 2020 verwijzen wij u
naar de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2020.
Wijzigingen Beheersverordening

• De Beheersverordening Essenhof passen we aan om aan te sluiten bij het huidig beheer
van Essenhof en de bepalingen in de Heffingsverordening Essenhof 2020.
• De definitie van crematorium breidt daartoe uit met andere crematoria waarmee Essenhof
nadere afspraken heeft gemaakt.
• De definitie van onderhoudsrecht wijzigt naar algemeen onderhoud ter onderscheid van het
onderhoud op grafmonumenten.
• Wij herstellen in de betreffende artikelen de vervanging van de term directeur door
beheerder, die in de eerste wijziging van de Beheersverordening Essenhof niet was
meegenomen.
• Door streven naar dienstverlening op maat en ontwikkelingen in de markt, zijn in de
Heffingsverordening Essenhof 2020 uitbreiding van het aantal uitgiftetermijnen van
Algemene graven, particuliere graven en urnenplaatsen opgenomen. De
Beheersverordening Essenhof passen we hier op aan.
• Daarnaast verruimen we de openingstijden in de wintermaanden om meer aan te sluiten op
de behoefte van nabestaanden tot grafbezoek.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

• De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de door het OCD opgestelde prognoses en
bieden derhalve geen zekerheid.
• Essenhof opereert in een dynamische markt, de beïnvloedingsmogelijkheden die de
gemeente heeft op die markt zijn beperkt.
• Maatregelen tot aanpassing van de bedrijfsorganisatie hebben personele consequenties. Dit
kan leiden tot lagere en vertraagde inverdieneffecten.
• De tarifering voor begraven en cremeren wordt gedifferentieerd. Daarmee wordt één van
de uitgangspunten van het Plan Essenhof gewijzigd.
• Om de Heffingsverordening Essenhof 2020 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2020
per 1 januari 2020 in werking te laten treden is het wenselijk dat uw raad nog dit jaar
besluit.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Op 28 augustus jongstleden vond een door Essenhof georganiseerde bijeenkomst plaats met
uitvaartondernemers waarin in dialoog met deze ondernemers hun wensen en eisen in kaart zijn
gebracht. Deze zijn meegenomen in de Heffingsverordening Essenhof 2020 inclusief Tarieventabel
Essenhof 2020. Ook voerden we het afgelopen jaar diverse gesprekken met collega's uit andere
gemeenten, branchegenoten en grote marktpartijen om de trends en ontwikkelingen in beeld te
brengen en te toetsen.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

• RIS 2273888
2019"
• RIS 2287690
• RIS 1367508
. RIS 1929897
• RIS 1789993
EssenhoT'
• RIS 1669535

Raadsbesluit "Vaststellen Heffingsverordening en Tarieventabel Essenhof

Raadsbesluit
Raadsbesluit
Raadsbesluit
Raadsbesluit

"Wijzigen Beheersverordening Essenhof (le wijziging)"
"Vaststellen verordeningen en tarieven Essenhof 2015"
"Vaststelling Plan Essenhof 2018-2033"
"In gemeentelijk beheer houden van de dienstverlening van

Raadsinformatiebrief "Essenhof samen met de markt"

Hoe wordt dit betaald?

Binnen de exploitatie van het product "Plechtigheden (Essenhof)". Er worden geen
begrotingswijzigingen ingediend en geen kredieten aangevraagd.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

• Nader uitwerken maatregelen met de nummers 7 tot en met 12 en deze uitwerking
betrekken bij de Kadernota 2021.
• De aanpassingen in de Heffingsverordening Essenhof 2020 met bijbehorende Tarieventabel
Essenhof 2020 en de Beheersverordening Essenhof, tweede wijziging, worden ook in de
productencatalogus van het E-loket//Antwoord verwerkt, alsook gepubliceerd op
www.essenhof.nl en komen hiermee digitaal beschikbaar voor aanvragers van diensten en
stukken.
• Na vaststelling van de Heffingsverordening Essenhof 2020 met bijbehorende Tarieventabel
Essenhof 2020 en de Beheersverordening Essenhof, tweede wijziging, in uw raad vindt
publicatie plaats via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
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