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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Beheersverordening begraafplaatsen 2011  

 

Middenbeemster, 4 oktober 2011 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

De afgelopen periode is de Wet op de lijkbezorging op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft tot gevolg 
dat onze “Beheersverordening algemene begraafplaats Beemster 2004  dient te worden aangepast.  De 
VNG  heeft hiertoe een modelverordeningen  gemaakt alsmede een 2-tal modeluitvoeringsbesluiten voor  
‘grafbedekkingen’, ‘graven en asbezorging en gedenkplaatsen.  

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

De bedoelde documenten zijn ambtelijk op inhoud getoetst’ en waar nodig aangepast aan de Beemsterse 
situatie. In bijgaande toelichting op de verordening zijn de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging 
aangegeven. 
U dient de verordening vast te stellen. Instemmen met de uitvoeringsbesluiten is een bevoegdheid van 
het college. 
De verordening treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad op de achtste dag na publicatie in 
Binnendijks en op de website. De oude verordening uit 2004 moet worden ingetrokken.. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Wij hebben een actuele verordening en uitvoeringsbesluiten. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

N.v.t. 
 

Overige consequentiOverige consequentiOverige consequentiOverige consequentieseseses    

N.v.t. 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Indien er wijzigingen zijn in de Wet op lijkbezorging 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Instemmen met de vaststelling van de verordening op het “Beheer en gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaats(en) voor de gemeente Beemster 2011” en intrekking van de “Beheersverordening 
algemene begraafplaats Beemster 2004” 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Vaststelling verordening na instemming raad bekendmaken in Binnendijks en op website 


