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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Afdeling KCC / registratienr.:  

14 oktober 2014 

A.L.M. Karsten 

0224 – 210554 

vaststellen beheersverordening gemeentelijke Begraafplaatsen 

 

14.113194 

 

 

Samenvatting 

Tot op heden wordt er nog gewerkt met drie beheersverordeningen begraafplaatsen. Deze 

beheersverordeningen dienen voor 1 januari 2015 te zijn geharmoniseerd.  

Wij stellen de  raad voor om de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente 

Schagen (2014) vast te stellen. 

 

Voorgesteld besluit 

1. de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schagen (2014) vast te stellen; 

2. de volgende beheersverordeningen in te trekken: 

a. beheersverordening begraafplaatsen Harenkarspel 1992; 

b. beheersverordening algemene begraafplaats Schagen 2009; 

c. beheersverordening begraafplaatsen gemeente Zijpe 2011; 

 

Financiële gevolgen 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. De harmonisatie van de tarieven van 

de lijkbezorging worden in de raadsvergadering van 25 november 2014 onder een ander  

agendapunt behandeld.  
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Aanleiding 

Tot op heden wordt er nog gewerkt met drie beheersverordeningen begraafplaatsen. Deze 

beheersverordeningen dienen voor 1 januari 2015 te zijn geharmoniseerd.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effect 

Het werken met één beheersverordening voor alle gemeentelijke begraafplaatsen biedt 

eenduidigheid voor onze organisatie en voor de burgers. 

 

2. Argumenten 

Voor de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schagen ( 2014) is de 

modelverordening van de VNG gebruikt. De verordening is aangevuld met de gegevens uit de drie 

oude gemeenten.  

Uitgangspunten in de nieuwe verordening zijn:  

- de termijn voor 1e uitgifte van een graf of nis is 20 jaar. Na die 20 jaar is er de mogelijkheid om 

deze termijn , telkens, te verlengen met 10 jaar. 

- Het algemene onderhoud van de begraafplaatsen wordt door de gemeente gedaan, 

evenals het eenmalig per jaar schoonmaken van de gedenksteen/urnennis en de eventuele 

zorg voor de winterharde beplanting die op het graf is geplaatst. Voor deze werkzaamheden 

wordt door de gemeente een (jaarlijkse) bijdrage aan de rechthebbende van het graf in 

rekening gebracht. Al het overige  onderhoud aan de gedenksteen/urnennis /graf moet door 

de rechthebbende zelf worden gedaan.   

- Voor wat betreft de vergunning voor een grafbedekking is er in de verordening een 

meldingsplicht opgenomen als de grafbedekking aan de in de verordening genoemde 

maten voldoet. 

- De oorlogsgraven binnen onze gemeente vallen niet onder de reikwijdte van deze 

verordening. 

 

3. Financiën 

De harmonisatie van de tarieventabel lijkbezorgingskosten 2015 is tevens geagendeerd voor uw 

raadsvergadering van 25 november 2014. Voor een onderbouwing van de kostendekkendheid 

verwijzen wij u naar dit voorstel. 

 

4. Risico's 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte  d.d. 10 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de 

Gemeentewet; 

 

besluit: 

1. De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schagen ( 2014) vast te 

stellen; 

2.  De volgende beheersverordeningen in te trekken: 

A. Beheersverordening begraafplaatsen Harenkarspel 1992; 

B. Beheersverordening algemene begraafplaats Schagen 2009; 

C.Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Zijpe 2011 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


