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Gevraagde beslissing(en):
1. De gemeenteraad voorstellen de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014
overeenkomstig bijgaand concept vast te stellen.
2. Het uitvoeringsbesluit van de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk vast te stellen.
3. Dit besluit in werking laten treden gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe beheersverordening
Korte samenvatting:
De wijziging van de Wet op de Lijkbezorging vormt de aanleiding voor een nieuwe integrale beheersverordening
voor het beheer en gebruik van de Langedijker begraafplaatsen. Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
maakt herziening van de huidige verordening noodzakelijk.
De herzlende beheersverordening met het concept uitvoeringsbesluit hebben van 12 augustus tot 8 oktober
2014 ter inzage gelegen voor inspraak van ingezeten en belanghebbenden op grond van de
inspraakverordening Langedijk 2009.
De uitvaartondernemingen zijn over de ter inzage legging schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd opmerkingen
over de documenten kenbaar te maken
Op de ter inzage legging is geen reactie binnengekomen, noch van de inwoners, noch van de
u itvaa rton derne m ers.
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Met het wijzigen van de beheersverordening en het uitvoeringsbesluit is het ook nodig de verordening
op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten aan te passen.
Het is gewenst die aanpassing gelijktijdig mee te nemen en gelijktijdig in werking te laten treden.
Hierover vindt afstemming plaats met de afdeling Financiën.
Extra in formatie:
Stukken van de beheersverordening zijn al behandeld in het forum. N.a.v. de stukken zijn een
amendement en moties aangeboden, maar deze zijn nog niet behandeld.
Informatie n.a.v. de forumbehandeling:
Op de concept beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014 is door het CDA het
volgende amendement voorbereid:
De uitgifte termijn van een particulier graf in de uitvoering van een grafkelder mogelijk te maken
voor een termijn van 99 jaar door aanpassing van artikel 13 de beheersverordening. Het
voorstel uit het amendement is verwerkt in de concept verordening.
Daarnaast had het CDA een motie voorbereid:
• Het Uitvoeringsbesluit Artikel 2 onder Particulier graf, le aandachtsstreepje na .een
grafkelder, le bullet te wijzigen in: ‘maximaal drie op de begraafplaatsen in de gemeente
Langedijk’. Daarbij de diepte te bepalen tot maximaal 1.90 meter. Dit verzoek is niet verwerkt.
Het is technisch niet mogelijk om dit verzoek te honoreren vanwege te hoge
grondwaterstanden.
• De 2e bullet in het Uitvoeringsbesluit te laten vervallen. Dit verzoek is niet verwerkt. Het is
technisch niet mogelijk om dit verzoek te honoreren vanwege te hoge grondwaterstanden.
•
In het Uitvoeringsbesluit te regelen dat het grafonderhoud bij grafkelders ingekocht wordt voor
de duur van het verlenen van het recht’. Dit verzoek is verwerkt in het concept
Uitvoeringsbesluit.
...

Ook Kleurrijk Langedijk heeft een motie voorbereid:
• In het uitvoeringsbesluit van de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014,
bij artikel 2. Bij een Particulier graf, een Particulier Kindergraf en een Particuliere Urnennis het
maximum van 3 asbussen te laten vervallen. Vanuit het oogpunt van efficiënt financieel beheer
hebben wij dit punt niet verwerkt.
•

De toevoeging in artikel 2 “Een asbus mag in een particulier graf worden bijgezet nadat in een
graf reeds een lijk is begraven” te laten vervallen. Dit punt hebben wij overgenomen in het
Liitvoeringsbesluit.

•

Bij Particulier graf toe te voegen in een particulier graf mogen in plaats van één lijk van een
volwassene, twee kinderlijken worden begraven. Het recht tot het begraven van een tweede
kinderlijk op dezelfde hoogte vervalt echter zodra boven het kinderlijk en lijk van een
volwassene is begraven.” Zolang het technisch mogelijk is qua afmetingen meer dan één
kinderlijk op gelijke hoogte te begraven werken wij daaraan mee. Het uitvoeringsbesluit kent
daartoe een afwijkingsmogelijkheid in artikel 2.

