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Onderwerp
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015
Gevraagd besluit
De “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015” vaststellen;

Wat willen wij hiermee bereiken?
Hoewel de huidige verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014, op de 13 mei 2014 is
vastgesteld zijn we in het afgelopen jaar tegen een aantal kleine onvolkomenheden in de verordening
aangelopen. Deze willen we in de huidige verordening aanpassen. Daarnaast hebben we gemerkt dat
de inwoners en de gebruikers van de begraafplaatsen een aantal wensen hebben waar wij aan te
gemoed zouden willen komen, maar die niet passen binnen de huidige verordening.
Deze wensen bestaan met name uit het mogelijk maken van kortere of langere termijnen voor het
verlengen van de huur van graven. Dit geldt zowel voor de graven als de urnengraven en nissen. We
willen het verlengen ook mogelijk maken voor de gedenkplaatjes op de strooivelden.
Met het vaststellen van deze verordening gaan wij er vanuit dat hiermee zowel juridisch als op het
gebied van de wensen van de gebruikers, we weer vooruit kunnen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In het afgelopen jaar hebben wij met de huidige verordening gewerkt en hebben gemerkt dat er een
aantal onvolkomenheden in de huidige verordening zitten. Dit samen met de vragen en wensen van
de inwoners en de vast te stellen leges verordening voor 2016, is dit het geëigende moment om dit
voorstel te doen.
Wat ging er aan vooraf
Op 13 mei 2014 is de huidige verordening door uw gemeenteraad vastgesteld.

Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners worden op de gebruikelijke wijze geïnformeerd na het vaststellen van een verordening.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na het vaststellen van deze verordening treedt deze inwerking.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
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