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De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen. 
 
 
Constaterende dat; 
 

 eind 2011 heeft de raad de Nota Begraven vastgesteld. Financieel is het 
uitgangspunt dat 100% van de variabele kosten door de tarieven wordt 
gedekt en 70% van de vaste kosten. De overige 30% voor de parkfunctie 
van de begraafplaatsen komt ten laste van de algemene middelen. 

 er in de gemeente Hoogeveen grafrechten na een van tevoren overeen 
gekomen termijn verlengt moeten worden willen nabestaanden de graven 
voor hun geliefden behouden. 

 het bedrag wat voor verlenging grafrechten betaald moet worden voor 
veel nabestaanden vaak moeilijk op te brengen is. 

 als de grafrechten niet verlengt worden de graven geruimd worden en de 
rechten voor die plaatsen komen te vervallen en na een aantal jaren die 
plaatsen voor herbegraven gebruikt gaan worden. 

 door de hoge inflatie, de enorm gestegen energieprijzen met de fors 
gestegen prijzen voor een eerste levensbehoefte van eten en kleding veel 
mensen daardoor de kosten van het verlengen van de grafrechten niet 
meer kunnen betalen. 

 het niet meer kunnen betalen van het verlengen van de grafrechten 
onherroepelijke gevolgen voor hen met zich mee brengt en zij de graven 
van hun geliefden daardoor kwijt zijn wat niet humaan is en blijvende 
psychische schade tot gevolg kan hebben. 

 
 



 
Overwegende dat; 
 

 het kwijt zijn van de grafrechten voor hun geliefden door het niet meer 
kunnen betalen vanwege buiten hun toedoen gestegen prijzen voor een 
eerste levensbehoefte onwenselijk en bijna onmenselijk is en blijvende 
psychische schade tot gevolg kan hebben . 

 er door de raad unaniem een motie is aangenomen om een Noodfonds in 
te richten waar inwoners met nauwelijks tot geen eigen vermogen een 
beroep op kunnen doen. 

 mensen die het verlengen van grafrechten buiten hun schuld om niet 
kunnen betalen een beroep op dit Noodfonds zouden moeten kunnen 
doen. 

 
 
Verzoekt het college om; 
 

 een voorstel te doen om het mogelijk te maken voor de schrijnendste 
gevallen van personen die het verlengen van grafrechten niet meer kunnen 
betalen vanuit dat in te richten Noodfonds financieel bij te staan zodat de 
dreiging van de graven van hun geliefden kwijt te raken daarmee komt te 
vervallen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag  
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Toelichting; 
Omdat deze problemen van het niet meer kunnen betalen van het verlengen van 
grafrechten door actuele kostenstijgingen zijn ontstaan vraagt dit ook om een 
acute  adequate oplossing daar het anders voor die gedupeerden een 
onherroepelijk kwijt zijn van de grafrechten betekend. 
Dat er veel personen begraven zullen zijn die geboren en getogen Hogeveners 
zijn die in hun hele leven maatschappelijk en financieel bijgedragen hebben aan 
de gemeente en nu hun nabestaanden buiten hun toedoen geen financiële 
middelen meer kunnen opbrengen voor het verlengen van de grafrechten voor 
hun geliefden en het onherroepelijk is dat zij daardoor de grafrechten kwijt zijn 
het toch wel heel vreemd zou zijn als wij als gemeente daar geen oplossing voor 
in het werk zouden stellen. 


