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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Geeft de in de prognose opgenomen tabel de noodzaak aan thans tot uitbreiding over te gaan en 

hoe moet deze tabel worden gelezen, ook t.a.v. de 900 nieuwe graven.

Antwoord 1

De in de prognose opgenomen tabel behoeft aanscherping. Naar aanleiding van de in de 

commissie gestelde vragen zijn we de dataset, waaruit de tabel is gegenereerd, ingedoken en 

zagen daar dat bepaalde parameters niet waren meegenomen in de prognose.

Zo is er bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat algemene graven en particulier graven op 

het Rooms Katholieke gedeelte en particuliere graven op het Islamitische gedeelte alleen bestemd 

zijn voor deze doelgroep en de lege graven niet “vrij” uit te geven zijn. Ook is er geen rekening 

gehouden met de maatvoering van oude graven die geruimd en opnieuw uitgegeven zullen 

worden. Waar er voorheen 10 oude graven met een voor deze tijd te kleine maatvoering waren 

komen er “slechts” 8 nieuwe graven voor terug.

In 2021 zijn er in de praktijk 584 beschikbare lege grafvakken, rekening houdend met alle boven 

genoemde belemmeringen. Per jaar worden 125 grafvakken gebruikt. Met ca. 584 lege grafvakken 

kan er nog slechts ca. 4.5 jaar begraven worden en is de begraafplaats medio 2025 vol.  De 

uitbreiding moet voor die tijd gerealiseerd zijn.

De verwachting is dat voor het eerst begraven kan worden op de uitbreiding medio 2024, als de 

uitvoering en inrichting geen tegenslagen kent. 



Deze herrekening heeft geen gevolgen voor het concept raadsbesluit, excuses voor de ontstane 
verwarring. 

Vraag 2

Als na 2011 het onderhoud van een graf voor onbepaalde tijd is afgekocht, voor hoeveel jaren is 

dat danwel voor welk aantal jaren is dan uitgegaan bij de vaststelling van de kosten hiervoor.

Antwoord 2

Met het vaststellen van de Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2011 zijn 

particuliere graven voor onbepaalde tijd mogelijk.

Het tarief voor het beheer en onderhoud (particulier graf voor onbepaalde tijd)

is gebaseerd op de afkoop over een periode van 150 jaar, op basis van de contante waarde 

berekening. 

In 2011 was het inflatiepercentage over de kosten 2 en het rentepercentage over de opbrengst 4.  

Dit afkoopbedrag komt in vergelijking met de kosten die bij een particulier graf voor 20 jaar worden 

betaald voor beheer en onderhoud uit op de aanschafkosten voor 20 jaar en 6 keer een verlenging 

van 10 jaar, ofwel een totale periode van 80 jaar.
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