
     

 

 

Motie Andere benadering doorbelasten grafrechten in Westland 

 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 juni 2021; 

 

 

Overwegende dat: 

 

- de grafrechten in Westland torenhoog zijn opgelopen vanwege de hoge 

onderhouds- en beheerskosten; 

- die hoge grafrechten er mogelijk toe zullen leiden dat inwoners kiezen voor 

cremeren en dat betekent dat er minder begraven wordt en de kosten nog 

verder oplopen; 

- allereerst de kosten beperkt zullen moeten worden, wellicht door andere 

werkwijzen; 

- het beleid van de gemeente Westland erop gericht is dat de gemaakte kosten 

geheel worden verhaald op de grafrechten; 

- naast de verhoging dit jaar met 35% de komende 2 jaar nog eens in totaal 

30% verhoging nodig zal zijn om de kostendekkendheid te bereiken; 

- Westland nr. 1 van alle Nederlandse gemeenten staat met de verhoging voor 

dit jaar en ook relatief duur is; 

- behalve inwoners ook de begrafenisondernemers aan de alarmbel getrokken 

hebben; 

- gezien de hoogte van de grafrechten en ook de voorziene afname van 

begraven, deels een gevolg van de hoge tarieven, een herbezinning nodig is; 

- het hebben van algemene begraafplaatsen een gemeentetaak is en het juist is 

een deel van de kosten uit de algemene middelen te betalen; 

- Westland immers van haar inwoners reeds OZB ontvangt en jaarlijks vele 

tientallen miljoenen van het Rijk ontvangt om de gemeentelijke taken  

-waaronder het beheer van de algemene begraafplaatsen- te vervullen; 

- een deel van de kosten van de 6 algemene begraafplaatsen dan ook bekostigd 

zou moeten worden door de gemeente zelfs als onderdeel van de 

gemeentetaak, waardoor de door te belasten kosten van de grafrechten weer 

op een normaal niveau gebracht kunnen worden van voor 2018; 

- dit leidt tot een beleidswijziging, die deze motie tracht in te leiden; 

- in de komende Voorjaarsnota en de begroting 2022-2026 dient dit dan te 

worden verwerkt; 
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Spreekt uit: 

dat het ongewenst is dat de grafrechten in Westland zo enorm oplopen zoals thans 

te zien is en direct maatregelen nodig zijn om de grafrechten weer op een 

acceptabel niveau te krijgen. 

 

En verzoekt het College:  

bij de komende Voorjaarsnota aan de Raad een voorstel voor te leggen hoe 

gekomen kan worden tot een aanmerkelijke verlaging van de grafrechten en daarbij 

te betrekken de in deze motie beschreven wens om een deel van de kosten niet 

meer door te belasten in de grafrechten, maar te zien als een gemeentelijke taak, 

waardoor bekostiging plaatsvindt vanuit de algemene middelen van de gemeente 

Westland. 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig, 

Peter Duijsens 

 


