Nummer 10

DE

RAAD VAN DE GEMEENTE

HAREN,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2011,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en
invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats De Harenerhof te
Haren 2010.
Artikel I
De tarieventabel behorende bij de verordening wordt gewijzigd, zoals in de bijlage bij deze
verordening is aangegeven.
Artikel II
Artikel 11, lid 4, wordt gewijzigd als volgt:
‘De datum van de heffing is 1 januari 2010, met dien verstande dat bij iedere verordening
tot wijziging van deze verordening wordt bepaald met ingang van welke datum de in die
verordening aangegeven wijzigingen bij de heffing moeten worden toegepast.’
Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. De in deze verordening aangegeven wijzigingen worden met ingang van 1 januari
2012 bij de heffing toegepast.
Haren, 6 december 2011
de raad voornoemd,

O.E. de Vries,
wnd. griffier

E. Fennema,
voorzitter
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Bijlage bij de verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van
rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats De Harenerhof te Haren 2010.

Tarieventabel 2012
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1 voor een periode van 20 jaar
1.1.2 voor een periode van 40 jaar
1.1.3 voor onbepaalde tijd
1.2
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:
voor een periode van 10 jaar
1.3
Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:
voor een periode van 10 jaar
1.4
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, wordt voor het
begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar geheven:
1.4.1 voor een periode van 20 jaar
1.4.2 voor een periode van 40 jaar
1.4.3 voor onbepaalde tijd
1.5
Voor het verlenen van het recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven:
1.6
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2
met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het in 1.1.1
genoemde bedrag.
1.7
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4.1 en 1.4.2
met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het in 1.4.1
genoemde bedrag.
1.8
Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 en 1.3 met 10 jaar
wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt
geheven voor het verlenen van die rechten.

€ 3.036,99
€ 6.073,23
€ 7.688,49

€ 1.730,01
€ 1.730,01

€
768,85
€ 1.537,68
€ 4.613,14
€

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder
wordt geheven:
€
2.2
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:
€
2.3
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:
€
2.4
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1,
2.2 en 2.3 verhoogd met:
Op een werkdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur en op een zaterdag,
zondag, de Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen en de dag van de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin tenzij het begraven of de bijzetting op één dezer dagen in het geval er drie zon- en feestdagen onmiddellijk op elkaar
volgen niet anders mogelijk is 100%

76,87

384,42
192,21
96,11
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Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven
3.1.1 in een urnennis
3.1.2 in een urnengraf
3.1.3 in een algemeen graf

€
€
€
€

96,11
96,11
96,11
96,11

€
€
€

192,21
307,57

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud
4.1
Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 9 van de Beheersverordening begraafplaatsen Haren 1997 wordt geheven:
4.1.1 voor de aanleg van een grafkelder:
 een persoon
 twee personen
4.1.2 voor het plaatsen van een gedenkteken en kruisen, per gedenkteken of
kruis
4.1.3 voor het plaatsen van een zerk
4.1.4 voor het aanleggen van een graftuin
4.1.5 voor het planten van heesters en andere gewassen

€
€
€

155,18
155,18
155,18
155,18

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing
5.1
Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer
wordt geheven:

€

38,52

€

4,28

€

4,28

€

4,28

€

230,70

€
€

307,57
615,01

€
€
€
€

96,11
96,11
96,11
192,21

€

307,57

€
€

384,42
96,11

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen
6.1
Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd
register wordt geheven:
6.1.1 Voor het inschrijven en overboeken van urnengraven in een daartoe
bestemd register wordt geheven:
6.1.2 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een daartoe
bestemd register wordt geheven:
Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen en verstrooien
7.1
Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:
7.2
Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt
geheven:
7.3
Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:
7.4
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:
7.4.1 uit een urnennis
7.4.2 uit een algemeen graf
7.4.3 uit een algemeen urnengraf
7.4.4 bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:
7.5
Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt
geheven:
7.6
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:
7.6.1 in een algemeen graf
7.6.2 in een algemeen urnengraf

