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Voorgesteld besluit
de Heffingsverordening Essenhof 2023 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2023 vast te 
stellen.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college bereidt dit raadsvoorstel voor ten behoeve van vaststelling ervan door de raad.

Wat is het doel?
Met het vaststellen van de tarieven wordt ervoor gezorgd dat de inkomsten, die in de Begroting 
2023 zijn geraamd, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De Essenhof hanteert als 
uitgangspunt dat de tarieven marktconform dienen te zijn en streeft naar een kostendekkende 
begroting.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De Essenhof is een toonaangevende, regionale voorziening voor begraven en cremeren en levert 
optimale dienstverlening aan de nabestaanden. Essenhof draagt zorg voor een respectvolle en 
zorgvuldige uitvaart voor elk individu, indachtig ieders culturele of religieuze afkomst of identiteit.

Tariefstijging 2023
De tarieven zijn ten opzichte van 2022 met een gemiddelde van 6,3% gestegen, conform 
collegebesluit van 27 juni 2022. De nieuwe tarieven zijn doorgerekend en opgenomen in de 
exploitatiebegroting 2023 van de Essenhof. De daarmee samenhangende inkomsten zijn 
vastgelegd in de gemeentelijke begroting die ter besluitvorming aan u als raad is voorgelegd.

Nieuwe tarieven
Op basis van ontwikkelingen van nieuwe werkmethoden voor opgravingen vanuit algemene 
(kelder)graven zijn nieuwe tarieven verwerkt in de tarieventabel behorende bij de 
Heffingsverordening Essenhof 2023. Overige begraafkosten zijn in de tarieventabel duidelijker 
gedefinieerd dan voorheen.

Voorts zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd in zowel de verordening als in de toelichting 
teneinde de leesbaarheid te vergroten.
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Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten 2023 verwijzen we u 
naar de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2023.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Indien er niet tijdig wordt vastgesteld ontbreekt de officiële titel om per 1 januari 2023 de 
voorgestelde tarieven te heffen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
• Vaststelling gewijzigde Financiële Verordening (negende wijziging) in verband met 

opstellen Nota Lokale heffingen op 12 oktober 2021.

• Vaststelling Heffingsverordening en Tarieventabel Essenhof 2022 op 9 november 2021.

Hoe wordt dit betaald?
Voor de voorgestelde wijzigingen zijn geen extra financiële middelen nodig. Dit betekent dat met 
de uitvoering ervan uitsluitend reguliere budgetten zijn gemoeid. In de ramingen van de 
inkomstenbudgetten Begroting 2023 is rekening gehouden met de voorgestelde aanpassingen.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van de Heffingsverordening Essenhof 2023 in uw raad, vindt de bekendmaking 
plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch gemeenteblad. Tevens wordt 
de verordening gepubliceerd op de website www.wetten.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-Nota-Lokale-Heffingen-9e-wijziging-Financiele-Verordening-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/9-november/14:00/Vaststellen-Heffingsverordening-en-Tarieventabel-Essenhof-2022-Raadsvoorstel
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2022  inzake 
Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2023 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Heffingsverordening Essenhof 2023 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2023 vast te 
stellen.
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