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Onderwerp
Vaststellen "Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013"

Steenbergen; 12 november 2013

Aan de raad,
1. Inleiding
De gemeente Steenbergen beschikt over drie algemene begraafplaatsen die ook door de gemeente zelf
worden geëxploiteerd. Om te komen tot een integraal beleid voor de begraafplaatsen en het opstellen van
een adequaat beheer- en onderhoudsplan is een nieuwe beheerverordening opgesteld, te weten
"Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013"
2. Achtergrond
Betreft de begraafplaats aan het Zuideinde in Dinteloord, begraafplaats Molenkreek in Dinteloord en de
begraafplaats aan de Krommeweg in Steenbergen. Begraafplaats Molenkreek is de grootste en meest
actuele begraafplaats, zoals de prognose er nu uit ziet biedt deze begraafplaats voldoende ruimte voor de
komende 30 jaar. De begraafplaats aan de Krommeweg is de kleinste, hier liggen 30 graven. Het op deze
begraafplaats aanwezige urnenveld wordt regelmatig gebruikt voor het uitstrooien van as. De
begraafplaats aan het Zuideinde is buiten gebruik, de enige begrafenissen welke hier nog plaats zullen
vinden betreffen de resterende 12 reserveringen welke reeds lang geleden zijn vastgelegd. Vanaf het
moment dat de laatste reservering is uitgegeven zal er op deze begraafplaats niet meer begraven
worden.
Beheerverordening:
De huidige "Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen" is vastgesteld op 24 april 1997 en in
werking getreden op 01-05-1997. Door de V.N.G. is een nieuwe "Model beheerverordening" opgesteld.
Voor het opstellen van de nieuwe verordening is gebruik gemaakt van deze modelverordening.
(door een verschuiving in de artikelen komen de artikel nummers van de nieuwe verordening niet altijd overeen met de bestaande
verordening)

In de nieuwe verordening zijn een aantal wijzigingen opgenomen in de begrippenlijst, wijzigingen in de
tekst en zijn enkele artikelen toegevoegd of verwijderd.
3. Overwegingen
Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013
Na intern overleg met alle bij de begraafplaatsen betrokken afdelingen zijn wijzigingen doorgevoerd die
beter aansluiten bij de huidige inzichten in het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen.
Het vernieuwen van de verordening is van belang voor het toekomstige beheer- en onderhoud van de
begraafplaatsen en het ontwikkelen van een nieuw integraal beleid.
Een voorbeeld hiervan is de onduidelijkheid omtrent het onderhoud van graven.

Ter inzage ligt:

De huidige omschrijving geeft nog altijd aanleiding tot discussies, de nieuwe omschrijving is helder en
geeft duidelijk weer dat de gemeente geen onderhoud pleegt aan grafbedekkingen in welke vorm dan
ook.
Daarnaast is de afdeling E&B voornemens beleid te ontwikkelen aangaande het verwijderen van
grafbedekkingen indien deze niet goed worden onderhouden en/of wanneer de huurtermijn of het
grafrecht is verlopen.
In art. 21 lid 8 en art. 23 lid 4 van de nieuwe beheerverordening is opgenomen dat voor het verwijderen
en afvoeren van een grafbedekking kosten in rekening worden gebracht indien uitvoering hiervan door de
gemeente plaatsvindt.
De kosten voor het verwijderen en afvoeren van grafmonumenten zijn gesteld op C 150,-De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe beheerverordening zijn in de bijlage nader omschreven.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de nieuwe "Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013"
en deze vast te stellen.
Tevens wordt voorgesteld om in te stemmen met het genoemde tarief van 0 150,-- ten behoeve van het
verwijderen en afvoeren van een grafbedekking en dit tarief op te nemen in de "Verordening tot de eerste
wijziging op de invordering van lijkbezorgingrechten 2014" en deze vast te stellen.
4. Middelen
Zie onder 3.
5. Risico's
Geen
6. Communicatie/aanpak
Na het vaststellen van de beheerverordening dient deze te worden gepubliceerd in een huis-aanhuisblad, op de eerste dag na publicatie treedt de verordening in werking, (artikel 32 beheerverordening),
Na het vaststellen van de Verordening tot de eerste wijziging op de invordering van lijkbezorgingrechten
2014, dient deze gepubliceerd te worden in een huis-aan-huisblad.
Na het vaststellen van de nieuwe beheerverordening wordt u in februari 2014 nader geadviseerd omtrent
de vervolgstappen welke zullen worden ondernomen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de
begraafplaatsen.
7. Voorstel:
1.
Uw raad wordt voorgesteld de nieuwe "beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013"
vast te stellen .
2.
Uw raad wordt voorgesteld de verordening tot de eerste wijziging op de invordering van
lijkbezorgingrechten 2014 vast te stellen.
3.
Publiceren "Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013" en "Verordening tot de
eerste wijziging op de invordering van lijkbezorgingrechten 2014.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de se

de burgemeester

r

c
mr. J

Leloux

drs. S.C.C.M. Bolten
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Bijlage:

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen:
Graf: (toegevoegd)
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen een zandgraf en een keldergraf.
Grafkelder: (toegevoegd)
Wordt nu omschreven als een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden
begraven of as bussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur
of wand.
Eigen graf:
In de bestaande beheersverordening wordt een koopgraf aangeduid als een eigen graf.
Een eigen graf wordt nu aangeduid als particulier graf, zijnde; een graf waarvoor aan een natuurlijk
persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;
1. Het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. Het doen bijzetten en bijgezet houden van as bussen met of zonder urnen;
3. Het doen verstrooien van as in het graf.
De modelverordening voorziet in het "doen verstrooien van as", hierbij wordt de mogelijkheid geboden om
as te strooien op een graf.
Hier zijn wij geen voorstander van, evenals op begraafplaats Zegestede is er voor gekozen om
verstrooiing alleen toe te staan in het graf.
Eigen urnengraf:
Wordt nu aangeduid als particulier urnengraf, zijnde; een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;
1. Het doen bijzetten en bijgezet houden van as bussen met of zonder urnen;
2. Het doen verstrooien van as in het urnengraf.
De modelverordening voorziet in het "doen verstrooien van as", hierbij wordt de mogelijkheid geboden om
as te strooien op een graf.
Hier zijn wij geen voorstander van, evenals op begraafplaats Zegestede is er voor gekozen om
verstrooiing alleen toe te staan in het graf.
Urnenmuur: (toegevoegd)
Een gemetselde muur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend echt is verleend tot het
doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus.
Eigen urnen nis:
Wordt nu aangeduid als particuliere urnen nis.

Gedenkplaats:
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In de nieuwe verordening is het begrip "gedenkplaats" gewijzigd in "particuliere gedenkplaats"; een plaats
waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te
gedenken.
Verstrooiingplaats:
Een plaats waarop as wordt verstrooid.
In de bestaande verordening komt dit begrip niet voor.
Op de begraafplaats aan de Krommeweg is een strooiveld ingericht.
Rechthebbende:
Oude omschrijving "de rechthebbende op een eigen graf.
Nieuwe omschrijving:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf.een
particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan
worden in diens plaats te zijn getreden:
Gebruiker: (toegevoegd)
In bestaande verordening niet nader omschreven of genoemd.
Nieuwe omschrijving:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte is een algemeen graf of
een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens
plaats te zijn getreden.
HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS
Artikel 3:
In lid 1 wordt aangegeven dat het college de toegangstijden vast kan stellen.
In de nieuwe verordening zijn de door het college vastgestelde toegangstijden reeds opgenomen, te
weten:
"De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang".
Lid 3 is toegevoegd.
Artikel 4 Ordemaatregelen:
Tekst is enigszins aangepast.
Toegevoegd lid 4 "het is verboden om op de begraafplaats te fietsen, het is wel toegestaan de fiets aan
de hand te nemen"
HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING
Artikel 7: Kennisgeving begraven en as bezorging, openen en sluiten van het graf
Enkele, niet noemenswaardige wijzigingen in de tekst.
In lid 2 is een stuk tekst toegevoegd, te weten: 'De nabestaanden kunnen
aanwijzingen van de
beheerder op te volgen".
Artikel 10: Tijden van begraven en as bezorging:
Tijden op zaterdag gewijzigd van 10:00 uur tot 16:00 uur in 9:00 uur tot 15:00 uur.
HOOFDSTUK 4. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN
Artikel 11 Indeling graven en as bezorging:
In lid twee wordt aangegeven welke maatregelen er door het college van burgemeester en wethouders
kunnen worden genomen.
In de nieuwe verordening zijn deze maatregelen ter besluitvorming reeds meegenomen.
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Artikel 12: Aantal overledenen in algemene graven:
In lid twee wordt aangegeven welke maatregelen er door het college van burgemeester en wethouders
kunnen worden genomen.
In de nieuwe verordening zijn deze maatregelen ter besluitvorming reeds meegenomen.
Artikel 15 Termijnen particuliere graven:
Lid 3 is geheel verwijderd.
Artikel 18 Sluiting van graven (bestaande beheerverordening):
Dit artikel is vervallen.
HOOFDSTUK 5 GRAFBEDEKKINGEN
Artikel 19 Vergunning grafbedekking:
Hier zijn enkele artikelen toegevoegd.
Tevens zijn conform lid 3 de door het college nader te stellen regels toegevoegd.
Artikel 20 Onderhoud door de gemeente:
Dit artikel is aangepast in verband met de onduidelijkheid bij het publiek over het onderhoud van de
graven.
Men was van mening dat de winterharde beplanting op de graven door de gemeente werd onderhouden.
De tekst luidt nu als volgt:
"Burgemeester en wethouders voorzien in het onderhoud aan het gras en in de zorg voor de winterharde
beplanting, niet behorende tot de grafbedekking".
Artikel 21: Onderhoud door de rechthebbende of gebruiker:
Dit artikel grotendeels vernieuwd.
Belangrijke toevoegingen zijn de leden 8 en 9.
Lid 8: "Voor de door de gemeente te verwijderen en af te voeren grafbedekking wordt door de gemeente
kosten in rekening gebracht aan de rechthebbende of de belanghebbende".
Artikel 23 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn:
Dit artikel is tekstueel aangepast, de leden 4 en 5 zijn toegevoegd.
Lid 4: "Voor de door de gemeente te verwijderen en af te voeren grafbedekking wordt door de gemeente
kosten in rekening gebracht aan de rechthebbende of de belanghebbende".
HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN
Artikel 24. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as.
Dit artikel is vrijwel ongewijzigd met uitzondering van de toevoeging van lid 2. "De beheerder draagt er
zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol
wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden
geconfronteerd"
HOOFDSTUK 7. GEDEELTE VOOR KERKGENOOTSCHAP
Artikel25: Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven
Lid 2 van de bestaande verordening is komen te vervallen.
Verder is alleen de tekst iets gewijzigd, inhoudelijk is er niets veranderd.
HOOFDSTUK 8. IN STAND HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING
Artikel 26: Lijst
Niet gewijzigd ten opzichte van bestaande verordening.
HOOFDSTUK 9. INRICHTING REGISTER
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Niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verordening.
HOOFDSTUK 10. KLACHTEN
Niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verordening.
HOOFDSTUK 11. SLOTBEPALINGEN
Artikel 29 Intrekken oude regeling, (toegevoegd)
Artikel 30 overgangsbepaling (tekst aangepast)
Artikel 31 Strafbepaling (ongewijzigd ten opzichte van de bestaande verordening)
Artikel 32 Inwerkingtreding (toegevoegd)
Artikel 33 Citeertitel (toegevoegd)
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