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Onderwerp:  

Beheersverordening begraafplaats 

 

Wij stellen voor:  

De “Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 

voor de gemeente Hillegom 2013” vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet op de lijkbezorging en de Gemeentewet 

 

Inleiding: 

Ingevolge artikel 149 van de Gemeentewet maakt de raad de verordeningen die de 

raad in het belang van de gemeente nodig acht. 

De verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 

voor de gemeente Hillegom 2013 bevat verschillende regels die de gemeente 

hanteert voor de instandhouding van en de dienstverlening op de gemeentelijke 

begraafplaats. 

 

In deze nieuwe verordening is zoveel mogelijk overbodige regelgeving verwijderd en 

worden procedures kort gehouden. 

 

De beheersverordening van de begraafplaats is voor het laatst herzien in 2004.  

 

Ter inzage gelegd zijn de oude en de nieuwe verordeningen en een overzicht van de 

verschillen tussen beide. 

 

Argumenten: 

Nieuwe ontwikkelingen maken een volgende herziening noodzakelijk. 

1.  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. 

2.  Andere, nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de Europese 

Dienstenrichtlijn. 

3.  Uit de praktijk kwam de behoefte om de rechten en plichten van zowel 

beheerder als gebruikers van begraafplaatsen nauwkeuriger te omschrijven. 

Het taalgebruik en formulering bleek in sommige artikelen enigszins 

verouderd. 
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4.  In de opwaardering en herinrichting van de begraafplaats zijn nieuwe 

begraafvormen en vormen van asbestemming voorzien. 

 

Financiële dekking: 

Aan het vaststellen van deze verordening zijn geen extra kosten verbonden. In de 

reguliere exploitatiebegroting is het beheer en onderhoud van de begraafplaats 

opgenomen. 

 

De wijzigingen in de beheersverordening zijn verwerkt in de belastingverordening 

2013 (de lijkbezorgingsrechten). 

 

Communicatie/Participatie: 

Na vaststelling wordt de nieuwe verordening  bekend gemaakt door publicatie in het 

Witte Weekblad. De verordening is te raadplegen op overheid.nl en de gemeentelijke 

website. 

 

Urgentie: 

Geen 

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beheersverordening begraafplaats 2004 

- Beheersverordening begraafplaats 2013 

- Wijzigingen beheersverordening begraafplaats 2013 ten opzichte van 2004 

Informatie bij: dhr. G. Slootweg, g.slootweg@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 225 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

