
Schriftelijke vragen 

Vergadering: 17 januari 2023

Onderwerp: Kosten begraven in Alblasserdam

Datum indiening: 24 januari 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering van 17 januari kwam de memo ‘Tarieven begraven in 
Alblasserdam t.o.v. omliggende gemeenten’ aan de orde. Wij stelden hierbij enkele vragen aan de 
portefeuillehouder, die tijdens deze vergadering niet naar tevredenheid konden worden 
beantwoord. Om deze reden sturen wij hierbij nog enkele verdiepende schriftelijke vragen. Wij 
hechten aan een heldere informatievoorziening richting zowel gemeenteraad als naar onze 
inwoners.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

1. Hoe verklaart u het aanzienlijke verschil in kosten voor onderhoud van de begraafplaats in
de ‘bijlage 5A-Vergelijking tarieven Alblasserdam t.o.v. omliggende gemeenten’? Met 
Molenlanden verschilt dit €1000,- , met Dordrecht bijna 1400,- bij particulier graf enkeldiep.
Bij Algemeen (zand)graf verschilt dit zo’n €700,- met Molenlanden en €1000,- met 
Dordrecht.

2. Tijdens de commissie bleek uit de beantwoording van technische vragen van de 
ChristenUnie (welke voorafgaand aan de vergadering helaas niet goed leesbaar waren) 
dat de werkelijke begraafkosten aanzienlijk lager zijn dan stond weergegeven in de ‘bijlage
5A-Vergelijking tarieven Alblasserdam t.o.v. omliggende gemeenten’ welke bij de stukken 
was gevoegd. 

a. In hoeverre zet dit de huidige Heffingsverordening begrafenisrechten 2023 zoals 
in de raad van december 2022 is vastgesteld, nog in ander perspectief? 

b. Wat houdt dit in voor de kostendekkendheid? 

c. Betekent dit dat de gemeente minder kosten blijkt te hebben dan waarmee nu 
gerekend is in de heffingsverordening, en hierdoor meer wordt gevraagd voor 
begraven dan nodig is voor de kostendekkendheid?

3. Tijdens de commissie-behandeling op 17 januari resteerde nog een Technische vraag 
over de hogere opbrengsten (522k) dan kosten (471k) vanuit de Begroting 2023, pagina 
58. Als antwoord op deze vraag werd gesteld dat hiertussen nog de overheadkosten zitten
die nog niet in het bedrag van 471k waren meegenomen. Pagina 24 van de Begroting 
2023 vermeld 398k kosten begraven en aanvullend 52k overheadkosten. Ervan uit gaande
dat dit de kosten waren in 2022, hoe kan de verhoging van 73k in de begraafkosten 
worden verklaard in 2023 t.o.v. 2022?

Onze fractie ontvangt graag een schriftelijke reactie op onze vragen.

Met vriendelijke groet,
Corné van Werkhoven
Namens de SGP-fractie Alblasserdam
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