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In het voorstel wordt aangegeven dat de tarieven voor eigen- en algemene graven voor onbepaalde tijd 

niet worden geïndexeerd als resultaat op een onderzoek naar de verhouding van de tarieven ten opzichte 

van andere gemeenten.

1. Wat is die verhouding nu en ten opzichte van welke gemeenten is dat gemeten?

Die verhouding is heel verschillend, omdat niet elke gemeente met dezelfde termijnen onderhoud rekent 

en ook niet met dezelfde hoeveelheid personen per graf. Hierdoor ontstaan verschillende tarieven, 

gebaseerd op verschillende parameters. Er is echter wel het beeld dat Leiderdorp duur is. De vergelijking 

is gemaakt met o.a. de gemeenten Alphen, Bodegraven, Hillegom, Noordwijk,  Voorschoten en 

Wassenaar.

2. Welke verhouding vindt het college wel redelijk?

Vergelijkbare tarieven met de omliggende gemeenten?

3. Hoe wordt bepaald wanneer het wel weer logisch is om de tarieven te heroverwegen of indexeren?

Er zal nu voor 5 achtereenvolgende jaren  geen indexering worden opgenomen, daarna zal opnieuw 

worden bezien of de tarieven nog steeds te hoog zijn of meer aansluiten met de gemiddelde omliggende 

tarieven.

Daarnaast staat in de dekkingsgraden dat de dekking van lijkbezorging 61%

4. Hoe komt dat percentage tot stand? 

Dit percentage komt tot stand door opbrengsten van de begraafplaats te delen door de kosten van de 

begraafplaats. Dit percentage is derhalve relatief laag omdat de opbrengsten van de begraafplaats 

teruglopen en een groot deel van de kosten onvermijdbaar hoog zijn (w.o. onderhoud, afschrijving, 

personele lasten en overhead).

5. Wat is de argumentatie om te bepalen wel ander percentage dan 100% logisch is (dat is immer de 

    maximale dekkingsgraad en daarmee de uitgangswaarde)

Het is inmiddels wel duidelijk dat 100% (maximaal toegestaan) voor de meeste begraafplaatsen 

onmogelijk is. Als het al mogelijk zou worden, dan gaat dat ten koste van bijvoorbeeld het aanzien, 



beheer en onderhoud. Daarom is het een utopie om dicht tegen de 100% te zitten. Het is voor de 

gemeente een faciliteit, een rustplek, een gedenkplek en derhalve is de dekkingsgraad daar 

ondergeschikt aan. Het ophogen van het percentage kan daarom ook alleen maar door de tarieven van 

de lijkbezorgingsrechten te verhogen of drastisch in de kosten te snijden en dat is nou juist niet de 

bedoeling.

Als dekkingsmaatregel wordt de toeristenbelasting verhoogd

6. Hoeveel overnachtingen zijn er van april t/m oktober 2020 geweest tov 2019?

Dat is op dit moment niet bekend, eind december ‘20 worden de aangiften Toeristenbelasting 2020 
verzonden en begin volgend jaar worden dan de aanslagen opgelegd, er is dus niet aan te geven hoeveel 
overnachtingen er in voornoemde periode hebben plaatsgevonden.

7. Met hoeveel overnachtingen rekent het college voor 2021 en waar is dat op gebaseerd?

We rekenen met een opbrengst van € 68.418 bij een tarief van € 2,72. Dat zijn 25.154 overnachtingen. 

Het aantal is gebaseerd op de aantallen van voorgaande jaren.

Met betrekking tot de verordening rioolheffing wordt er een correctie uitgevoerd in de kosten tussen 

eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

8. Wat is die verhouding nu?

In 2020 was de verhouding van de tarieven voor één-, twee- en meerpersoonshuishoudens  1 : 2 : 3. Die 

verhouding is met ingang van 2021 losgelaten.  De tarieven voor éénpersoonshuishoudens zijn met € 25 

extra verhoogd en de tarieven voor de meerpersoonshuishoudens zijn met € 25 verlaagd teneinde het 

verschil in tarief te verkleinen.

9. Naar welke verhouding wordt gestreefd en waarom?

Er is geen verhoudingsgetal als streefwaarde bepaald. 

10. Is te zeggen wat de verhouding is tussen de werkelijke kosten van die verschillende huishoudens? 

      Anders gezegd; wat is de dekkingsgraad voor de verschillende huishoudens?

Nee, de dekkingsgraad wordt uitsluitend bepaald als de verhouding tussen de totale uitgaven en de totale 

opbrengsten. De werkelijke kosten van de verschillende huishoudens zijn niet voorhanden. 

11. In de tarieventabel ontbreken op een aanmerkelijk aantal plekken de tarieven: Is hier een verklaring 

voor te geven?

Het is onduidelijk op welke plekken in de tarieventabel de tarieven ontbreken. Graag concreet aangeven 
waar naar het oordeel van de lezer iets wordt gemist en welke verordening/tarieventabel.


