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Van: J.B. Soppe 

CC:  

Datum: 5 december 2017 

Betreft: Aanpassingen in het Begraafbeleid, de Beheersvordening en de Heffingsverordening 

 

 
 
In deze memo treft u kort aan wat de belangrijkste veranderingen zijn die worden voorgesteld in het 
Begraafbeleid, de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Tynaarlo 2018” en de 
“Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018” 
 

Begraafbeleid: 
 
Dit document geeft inzicht in het begraafbeleid van de gemeente Tynaarlo. Afgelopen jaren zijn een aantal 
wijzigingen doorgevoerd in het beleid die van betekenis zijn voor de toekomst. Het document heeft daarom drie 
onderdelen: Wat hebben we gedaan, waar staan we nu en hoe gaan we verder. 
 
Wat wordt er op hoofdlijnen in het document voorgesteld: 
 
Algemeen 

 Onderzoek naar financiële opbouw taakveld begraven en inhoud verordeningen 
 

Bestaand beleid 
 Voorstellen voor enkele bestaande uitzonderingen:  

- de kleine urngraven voor 1 urn, deze behouden maar het verlengen goedkoper maken; 
- kindergraven, geen aparte kinderveldjes meer aanleggen 
- muurtje voor doodgeboren kindjes, rechthebbende de mogelijkheid bieden tot verlengen van de 

grafrechten 
 Begraven op kosten van de gemeente, de huidige regeling werkt goed, voorgesteld word om deze te 

behouden; 
 Graven uitgeven voor onbepaalde tijd, voorgesteld wordt geen graven uitgeven voor onbepaalde tijd; 
 Lijkschouwingen GGD, de kosten hiervan neer te leggen bij de Gemeente Tynaarlo; 
 Beleid voor begraafplaatsen op landgoederen en andere particuliere initiatieven. Van uit de “Ja, mits…” 

houding kijken naar wat er mogelijk is; 
 Aula’s, voorgesteld wordt om deze op termijn af te stoten;  
 Hoe om te gaan met achterstanden in het verlengen van rechten voor graven bepaalde tijd 

(huurgraven). 

 
 
 



 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
 
In deze verordening is het gebruik van de begraafplaatsen in de Gemeente Tynaarlo vastgelegd. Zodat voor 
iedereen duidelijk is wat er kan en mag op onze begraafplaatsen. 
 
Op basis van de aanpassingen in het Begraafbeleid is de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
met de volgende artikelen aangevuld:  
 

Artikel 21 Verlenging grafrechten bestaand graf 
1. Begraving in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum 
 grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn 
 zodat de resterende periode minimaal de wettelijke minimum grafrusttermijn na deze begraving  omvat; 
2. De verlenging wordt aangevraagd door de rechthebbende. 
3. Een eventueel volgende verlenging geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel12, lid 2. 
 

Artikel 22 Onderhoudsbijdrage rechthebbenden graven van onbepaalde tijd 
Bij overschrijving van het grafrecht van graven van onbepaalde tijd is aan het grafrecht de verplichting tot het 
betalen van de onderhoudsbijdrage verbonden. 
 

Verordening op heffing en invordering 
 
De verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 regelt hoe en door wie er heffing op 
gelegd wordt en welke tarieven hierbij horen. 
 
De aanpassingen in het Begraafbeleid en de Beheersverordening leiden tot met name tot een aanpassing in de 
tarieventabel. Daarnaast hebben er een paar kleine aanpassingen plaats gevonden waarbij de 
Heffingsambtenaar de ruimte krijgt om de aanslag gespreid te laten betalen. 
 
Daarnaast is het heffen van leges voor de Lijkschouwing uit de verordening gehaald:  
 
3.2. Lijkschouwing   
3.2.1. Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor het schouwen van een lijk, 

uitgevoerd door de G.G.D. in opdracht van de gemeente:  
  

   
 het bedrag van de voorafgaand aan de uitvoering van de lijkschouwing 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college 
van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

  
   

3.2.2. Indien een begroting als bedoeld in 3.2.1. is uitgebracht wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

  
   
   

 


