
¥ 
Raadsvragen 

 

Raadsvragen ¥ Pagina 1 van 2 

 

Nr. RV18.0002 (2018) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende  
grafrechten 

 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 20 december 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over grafrechten, onder uw vragen vindt u 

onze beantwoording. 

 

 

1. Waarom is de wethouder niet naar de Raad gekomen met een beantwoording zoals was 

afgesproken? 

De betreffende casus rond Julia is een uitzonderingsgeval. Deze situatie is nog niet eerder 

voorgekomen en vereiste een zorgvuldige behandeling waarvoor nader onderzoek en advies van 

Cocensus nodig was. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht. 

Den Helder heeft de invordering van heffingen ondergebracht bij de GR Cocensus. Bij de 

toetreding in 2015 heeft Den Helder zich geconformeerd aan de Leidraad Invordering 

gemeentebelastingen Cocensus 2016. Deze leidraad sluit aan bij de Rijksleidraad Invordering 

belastingen en de Invorderingswet 1990 waarin regels voor invordering en gespreide betaling 

staan. In de Leidraad Invordering Cocensus en in de Verordening lijkbezorgingsrechten is niet 

voorzien in de mogelijkheid van gespreide betaling zonder automatische incasso onder de  

€ 1000,-. Omdat het afwijken van de leidraad voor een incidentele casus een ongewenst 

neveneffect kan hebben voor de invorderende instantie is daarom advies gevraagd aan 

Cocensus. Het advies zal gericht zijn op een structurele oplossing met zo min mogelijk kosten.  

 

2. Gelukkig blijft dankzij een anonieme weldoener het grafje van Julia bespaard, maar waarom 

moeten wij dit uit de krant vernemen? 

Ook het college heeft het bericht dat een weldoener voor betaling zou zorg dragen uit de krant 

moeten vernemen. Er is geen apart contact van tevoren met het ambtelijk apparaat van de 

gemeente Den Helder en van Cocensus of een lid van het college hierover geweest. 

 

3. Hoeveel mensen hebben in 2016 en 2017 een aanvraag ingediend om grafrechten in 

termijnen te mogen betalen? 

In 2016 en 2017 zijn er geen (schriftelijke) aanvragen ingediend om grafrechten in termijnen te 

mogen betalen. Ook bij de GR Cocensus zijn er geen verzoeken hiertoe gedaan. 

  

4. Hoeveel verzoeken tot gespreide betaling heeft uw college in 2016 en 2017 afgewezen omdat 

de verordening dat niet toestaat (voor bedragen lager dan € 1.000,-)? 

Er zijn in 2016 en 2017 geen verzoeken tot gespreide betaling afgewezen voor bedragen lager 

dan € 1000,- omdat die niet zijn binnen gekomen.  
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5.  Is uw college voornemens in het eerste kwartaal van 2018 een wijziging van de verordening 

aan de raad voor te leggen, waarmee gespreide betaling van grafrechten mogelijk wordt 

gemaakt? 

Er is misschien een mogelijkheid gevonden om de lijkbezorgingsrechten onder de € 1.000,- ook 

gespreid te kunnen betalen zonder dat dit veel meerkosten voor de gemeente of extra belasting 

voor de uitvoering met zich mee brengt. Cocensus onderzoekt nu deze optie en brengt de exacte  

gevolgen hiervan in beeld. Indien dit is afgerond dan wordt deze optie in een voorstel aan uw raad  

voorgelegd.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 16 januari 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


