Motie
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 16 december 2014 sprekend over Beheerverordening
Begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014
Kennisgenomen hebbend van:
- Nieuwe Beheerverordening Begraafplaatsen gemeente Langedijk;
- Uitvoeringsbesluit Beheersverordening begraafplaatsen;
- Collegeadvies Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk d.d. 13 oktober 2014;
Constaterend dat:
- Er geen wettelijke eisen en normen zijn voor het maximum aantal asbussen in een graf;
- Er tot nu aan toe geen limiet was in Langedijk voor het aantal asbussen in een graf;
- Familiegraven zijn aangekocht/verkocht zonder een maximum voor het aantal bij te zetten asbussen;
- Meer asbussen in een graf minder ruimte op begraafplaatsen kost;
- In het bovengenoemd collegeadvies genoemd wordt dat vanuit “efficiënt financieel beheer” het maximum
van drie asbussen niet vervallen is bij het Uitvoeringsbesluit;
- In sterk toenemende mate nabestaanden kiezen voor het cremeren van de overledenen;
Overwegend dat:
- Reeds verwekte verwachtingen onevenredig worden beperkt door het maximum van drie asbussen in een
particulier graf;
- Ook in de toekomst weer ruimtegebrek op (sommige) begraafplaatsen zal ontstaan waardoor kosten voor
mogelijke uitbreiding kan ontstaan;
- In een specifiek urnengraf het aantal te begraven urnen wordt beperkt door de ruimte die er in een
urnengraf is;
- Ook families van gecremeerde overledenen behoefte hebben aan een vaste gedenkplek;
- De exploitatie van begraafplaatsen kan worden verbeterd doordat families een gedenkplek, zijnde een graf,
kopen in plaats van bijvoorbeeld verstrooiing te kiezen;
Verzoekt het College:
1. In het Uitvoeringsbesluit van de Beheersverordening gemeente Langedijk 2014, bij artikel 2. “Het aantal
asbussen met of zonder urn dat mag worden begraven of verstrooid ” in een particulier graf, in een
particulier kindergraf of in een particuliere urnennis het maximum van 3 (drie) asbussen te laten vervallen;
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties van:
Kleurrijk Langedijk
…………………………………………………………………………………
Dorpsbelang Langedijk ………………………………………………………………………………..
VVD
………………………………………………………………………………….
Hart voor Langedijk/D66…………………………………………………………………………………
CDA
………………………………………………………………………………….
Groen Links
…………………………………………………………………………………
PvdA
………………………………………………………………………………….
ChristenUnie
…………………………………………………………………………………..

