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Publiekssamenvatting:
De gemeente mag als eigenaar en beheerder van de algemene begraafplaats op grond van de 
Gemeentewet voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de begraafplaats en het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van het begraven rechten heffen. 
Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is het inflatiepercentage voor de diverse gemeentelijke 
heffingen op 1,6% vastgesteld. Deze indexering wordt toegepast bij de vaststelling van de begroting 2022 
waarin de opbrengsten van de diverse heffingen voor het nieuwe begrotingsjaar zijn geraamd. Ter 
compensatie van de voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in de diverse 
belastingverordeningen aangepast om de geraamde opbrengsten te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat 
de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Daarom worden zij jaarlijks aangepast aan de indexering. 
Deze aanpassing van het tarief is in de Verordening lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 verwerkt en 
moet vervolgens door de raad worden vastgesteld.

Geadviseerd besluit
1. de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 vast te stellen.

Bijlagen
1. Lijkbezorging22def3docx.docx 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De tarieven die voorkomen in de diverse belastingverordeningen worden jaarlijks opnieuw aangepast 
in verband met de inflatieontwikkeling en dan vastgesteld door de raad. De indexering van het tarief 
vindt plaats op grond van vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. De 
tarieven worden gewijzigd om in de begroting voor het nieuwe jaar 2022 de geraamde 
belastingopbrengsten zoveel mogelijk te realiseren. Hiervoor moeten de diverse 
belastingverordeningen met de bijbehorende tarieventabellen voor het jaar 2022 door de raad worden 
vastgesteld. Het inflatiepercentage voor 2022 is bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 
berekend op 1,6 % voor gemeentelijke heffingen en is dan ook op de tarieven voor de 
lijkbezorgingsrechten toegepast.

Doelen en resultaten
Het aanpassen van de tarieven aan de inflatieontwikkeling levert kostendekkende tarieven voor het 
verrichten van gemeentelijke werkzaamheden en het leveren van diensten op. Hierdoor wordt een 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de dekking van een sluitende begroting 2022 doordat 
de geraamde belastingopbrengsten worden gerealiseerd.
 

Kaders en omstandigheden
- Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet waarin is bepaald dat de 
gemeente rechten mag heffen voor het gebruik of het genot van voor de openbare dienst bestemde 
gemeentelijke eigendommen en voor het verrichten van door of vanwege de gemeente verstrekte 
diensten of werkzaamheden.
- Artikel 14 Beheerverordening Algemene Begraafplaats Den Helder 2014 waarin de huur en de 
termijnen voor graven en urnennissen is geregeld.

Argumenten en alternatieven
De tarieven worden gewijzigd om in de begroting voor 2022 de geraamde opbrengsten te realiseren. 
Uitgangspunt is dat de belastingtarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn daarom worden zij 
jaarlijks aangepast aan de indexering. Voor 2022 is dit bepaald op 1,6%. Er is een alternatief: niet 
aanpassen of verlagen maar dit is onwenselijk omdat dit een risico oplevert voor het vaststellen van 
een sluitende begroting.

Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel is niet referendabel. Het vaststellen van belastingverordeningen en tarieven is op grond 
van artikel 2 onder f van de Referendumverordening 2012 uitgesloten voor het houden van een 
referendum.

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid is niet van toepassing op dit voorstel.

Financiële consequenties
De financiële consequentie van de aanpassing van de tarieven is verantwoord in de conceptbegroting 
2022. De geraamde opbrengst voor 2022 is € 345.000,-. In 2021 was dit € 362.000,-. Dit levert een 
verminderde opbrengst van € 17.000,- op. 
De laatste jaren daalt het aantal begrafenissen en neemt het aantal crematies toe. Deze trend zet zich 
waarschijnlijk ook in 2022 voort en leidt tot vermindering van inkomsten. Daarnaast zorgt een 
structurele afname in het aantal verlengingen van grafhuur ook voor verminderde inkomsten 
lijkbezorgingsrechten.
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Uitvoering en planning
De verordening is tot stand gekomen in overleg met de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus en 
het team Financiën. Het bijgevoegde concept-besluit moet door de raad worden vastgesteld en 
daarna gepubliceerd. Na tijdige publicatie kan de verordening dan in werking treden op 1 januari 2022. 
De verordening wordt dan toegepast bij de aanslagoplegging voor het jaar 2022.

Communicatie
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgevingen van de decentrale 
regelingen overheid publicaties (DROP).

Den Helder, 28 september 2021

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

Besluit nummer 2021-036456

Onderwerp Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering 
lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 
september 2021,

besluit:

1. de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 vast te 
stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 


