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Onderwerp 
Vaststellen nieuwe Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Steenbergen 2015 en 
vaststellen Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2016 

Steenbergen; 29 september 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De laatste tijd komen er met enige regelmaat verzoeken binnen om levenloos geboren kindjes (uit een 
zwangerschap jonger dan 24 weken) te mogen begraven op één van de algemene begraafplaatsen. 
Levenloos geboren kindjes mogen, mits met toestemming, overal worden begraven. Indien een levenloos 
geboren kindje wordt begraven in de eigen tuin, roept dit enige emotie op met name wanneer de 
bewoners besluiten om te gaan verhuizen. Daarom kiezen ouders steeds vaker voor een vaste rustplaats 
voor hun kindje op een begraafplaats. 

2. Achtergrond 
In de Beheerverordening begraafplaatsen is niets geregeld omtrent het begraven van levenloos geboren 
kindjes (uit een zwangerschap jonger dan 24 weken). 

3. Overwegingen 
Het begraven van levenloos geboren kindjes (uit een zwangerschap jonger dan 24 weken) is geen 
probleem. Er is op de algemene begraafplaatsen in onze gemeente voldoende ruimte om een gedeelte te 
reserveren voor het begraven van deze kindjes. 
Wel dient de Beheerverordening begraafplaatsen te worden aangepast. Om praktische redenen dient een 
nieuwe beheerverordening begraafplaatsen te worden vastgesteld onder intrekking van de huidige 
beheerverordening. 

In de verordening lijkbezorgingrechten 2016 met bijbehorende tarievenlijst zijn tarieven opgenomen voor 
het begraven van levenloos geboren kindjes en het onderhouden van graven en urnenkeldertje voor 
levenloos geboren kindjes. 

Een ontwerpverordening Beheerverordening begraafplaatsen 2015 en een ontwerpverordening 
lijkbezorgingrechten 2016 met bijbehorende tarievenlijst zijn ter vaststelling bijgevoegd. 

4. Middelen 
Voor het begraven van levenloos geboren kindjes en het onderhouden van graven en urnenkeldertje voor 
deze kindjes worden de tarieven in rekening gebracht zoals vermeld in de Verordening 
lijkbezorgingrechten 2016. 

5. Risico's 
n.v.t. 

Ter inzage ligt: 



6. Communicatie/Aanpak 
Nadat uw raad de twee verordeningen heeft vastgesteld zullen deze op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor 
a. de nieuwe Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2015 vast te stellen onder intrekking 

van de Beheerverordening begraafplaatsen 2013. 
b. de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2016 vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester enļ 
de loco-secretaris 

ethouders van Steenbergen, 
de burgemeester 


