
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2022    

Steller/telnr.  J. Koops van 't Jagt/ 8512    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Chakor   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2022 vast te stellen onder  

 gelijktijdige intrekking van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente   

 Groningen 2020; 

II. dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2022; 

III.         dit besluit bekend te maken via overheid.nl. 
  

 

 

 Samenvatting     

De huidige beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen bevat een aantal onjuistheden en onduidelijkheden en 

sluit op onderdelen niet meer aan bij de praktijk. Daarnaast vraagt een aantal voorgestelde aanpassingen in de 

tarieventabel voor begraafplaatsen om corresponderende wijzigingen in de beheersverordening. Daarom wordt 

voorgesteld een geactualiseerde versie van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen.  

B&W-besluit d.d.: 14 september 2021 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen worden regels en voorschriften gesteld voor het gebruik van de 

gemeentelijke begraafplaatsen. De huidige verordening bevat een aantal onjuistheden en onduidelijkheden en sluit op 

onderdelen niet helemaal meer aan bij de praktijk. Bovendien leidt een aantal wijzigingen in de tarieventabel voor 

gemeentelijke begraafplaatsen tot corresponderende aanpassingen in de beheersverordening.  

 
Kader     

De Wet op de lijkbezorging geeft aan dat gemeenten de tijden waarop begraven kan worden, moeten regelen in een 

verordening. Voor het overige kan een gemeente zelf bepalen wat zij wil regelen ten aanzien van begraafplaatsen, mits 

dit niet strijdig is met de Wet op de lijkbezorging.      

 
Argumenten en afwegingen     

In de beheersverordening is een aantal onjuistheden en onduidelijkheden verbeterd. De belangrijkste daarvan zijn:  

- Er is een definitie van het begrip partnergraven toegevoegd; 

- De term en definitie van graven op het vrije veld is aangescherpt; 

- De tijden waarop kan worden begraven zijn duidelijker omschreven; 

- Tegenstrijdigheid met de Wet op de lijkbezorging over het gesloten verklaren van graven is aangepast; 

- Het artikel over kosten voor het gebruik van de geluidsinstallatie is gewijzigd in gebruik van de multimedia 

 installatie; 

- Het gebruik van de aula op Selwerderhof voor het eerste uur is kosteloos (inbegrepen bij de begraaftarieven). 

 Dit leidt in de praktijk soms tot onbedoeld kosteloos gebruik van groepen die alleen van de aula gebruik maken, 

 maar niet op een gemeentelijke begraafplaats begraven. Het betreffende artikel is zodanig aangepast dat dit 

 onbedoelde kosteloos gebruik wordt voorkomen. 

 

Omdat er op enkele punten sprake is van raakvlakken met de in de tarievennota opgenomen verordening 

begrafenisrechten, geven wij u in overweging om besluitvorming over actualisatie van de beheersverordening 

begraafplaatsen te agenderen voor dezelfde (begrotings-) raadsvergadering. 
    
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen is een algemeen verbindend voorschrift waarop geen inspraak 

vereist is. Bovendien leidt het actualiseren van deze verordening niet tot wezenlijke veranderingen voor inwoners van de 

gemeente Groningen. Om die reden heeft voor dit voorstel geen burgerparticipatie plaatsgevonden.  
     
 
Financiële consequenties     

Er zijn geen financiële consequenties. 
     
 
Overige consequenties     

Er zijn geen overige consequenties.      
 
Vervolg     

 Na vaststelling wordt dit besluit bekend gemaakt via overheid.nl.     
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Lange Termijn Agenda     

n.v.t.  

 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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