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Inkoop
Voorstel

Het college besluit:
1. Op de begraafplaats Westeremden een voorziening te creëren
voor het plaatsen van asbussen en een strooiveld uit te geven;
2. Een bedrag van 7.500 euro vrij te geven voor aanleg van de
urnenvoorziening op de begraafplaats Westeremden;
3. Op de begraafplaats Loppersum een strooiveld uit te geven;
4. Ambtelijke wijziging van de begroting 2019 goed te keuren.
5. De raad de eerste wijziging op de lijkbezorgingsrechten 2019
vast te laten stellen.

Samenvatting:
Kern uit Aanleiding, Probleemstelling en Onderbouwing
advies.
LET OP: dit wordt gepubliceerd!

Er is een verzoek binnengekomen voor het aanwijzen van een
strooiveld op de begraafplaats Loppersum en een urnenvoorziening
gecombineerd met een strooiveld op de begraafplaats Westeremden.
Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de verzoeken en wensen
van nabestaanden.
Dit leidt tot een wijziging in de verordening lijkbezorgingsrechten 2019,
gezien er een tarief toegevoegd dient te worden.

Aanleiding/probleemstelling voor het voorstel:
Waarom dit voorstel?
Coalitieakkoord ja/nee
Raadsbesluit
Anders, nl:

Van uitvaartverzorging vof Van Houten is van nabestaanden van een
overledene een verzoek binnengekomen voor het aanwijzen van een
plek voor een asverstrooiing op 16 maart a.s. op de begraafplaats
Loppersum.

Van de begrafenisvereniging Westeremden is van nabestaanden van
twee overledenen een verzoek ontvangen om op de begraafplaats
Westeremden een voorziening te creëren voor het plaatsen van
asbussen of urnen. De wens van de begrafenisvereniging is deze
voorziening te combineren met een strooiveld.
Inhoudelijke onderbouwing:
Wat houdt het voorstel in en welke argumenten zijn er bij
dit voorstel?

De APV staat geen incidentele asverstrooingen toe op de
begraafplaatsen buiten een permanent daartoe bestemd terrein, lees
een door het college aangewezen strooiveld.
De nieuwe beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Loppersum
2019
biedt
het
college
de
mogelijkheid
verstrooiingsplaatsen uit te geven.
Op dit moment zijn op de 8 algemene begraafplaatsen geen plekken
uitgegeven waar asverstrooiingen mogen plaatsvinden, temeer omdat
de behoefte er nooit was. Wel kunnen urmen worden bijgezet in graven
en is er op aantal begraafplaatsen de mogelijkheid voor urnengraven.
Op de begraafplaats Middelstum is een columbarium voor het plaatsen
van een urn.
Van uitvaartverzorging vof Van Houten is van nabestaanden van een
overledene een verzoek binnengekomen voor het aanwijzen van een
plek voor een asverstrooiing op 16 maart a.s. op de begraafplaats
Loppersum.
Van de begrafenisvereniging Westeremden is van nabestaanden van
twee overledenen een verzoek ontvangen om op de begraafplaats
Westeremden een voorziening te creëren voor het plaatsen van urnen.
De wens van de begrafenisvereniging is deze voorziening te
combineren met een strooiveld.
De uit te geven velden zijn overlegd met de plaatselijke
begrafenisvereniging en de vrijwilligers op de begraafplaatsen.
Op de begraafplaats Loppersum is het voorstel het grote grasveld op de
'singel', gelegen tussen het oude deel en de latere uitbreiding, uit te
geven als strooiveld. Hier hoeft qua inrichting geen aanpassing te
worden uitgevoerd.
Op de begraafplaats Westeremden is de wens om de urnenvoorziening
+ het strooiveld aan te leggen op de nog ongebruikte akker naast het
baarhuisje. Door Geir Eide, voorzitter Dorpsbelangen Westeremden en
ontwerper bij Ontwerpstation Loppersum is een sober en passend plan
gemaakt. Het plan bestaat uit de aanleg van twee lage grondwallen
waarin urnenkelders kunnen worden geplaatst en een strooiveld met
eenvoudige paden en bankjes.
Wij stellen voor om voor de begraafplaats Loppersum een strooiveld uit
te geven, als ook voor de begraafplaats Westeremden gecombineerd
met een urnenvoorziening.
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Door het toewijzen van strooivelden voor asverstrooiing dient een tarief
voor asverstrooiing te worden op genomen in de verordening
lijkbezorgingsrechten 2019. Daarvoor dient te raad in te stemmen met
de eerste wijziging op de verordening lijkbezorgingsrechten 2019. Zie
toelichting onder kopje juridische zaken.

Voorgesteld wordt om onderstaand tarief op te nemen in de
verordening lijkbezorgingsrechten 2019 middels een eerste wijziging:
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.5

Het verstrooien van as op een daarvoor
aangewezen strooiveld

€ 58,50

ADVIES:
1. Op de begraafplaats Westeremden een voorziening te creëren voor
het plaatsen van asbussen en een strooiveld uit te geven;
2. Een bedrag van 7.500 euro vrij te geven voor aanleg van de
urnenvoorziening op de begraafplaats Westeremden;
3. Op de begraafplaats Loppersum een strooiveld uit te geven;
4. Ambtelijke wijziging van de begroting 2019 goed te keuren.
5. De raad de eerste wijziging op de lijkbezorgingsrechten 2019 vast
te laten stellen.

Communicatie:
Het aanwijzen van de strooivelden zal schriftelijk worden
gecommuniceerd
naar
de
uitvaartverzorgers
en
begrafenisondernemers. Intern zal dit worden gecommuniceerd met de
beheerder van de begraafplaatsen en het team KCC.

Extern: (hoe treden we naar buiten)
Woordvoeringslijn:
Communicatiemiddelen:
Intern: (hoe informeren we organisatie)
Communicatiemiddelen:
Wanneer?

Eerste verordening wijziging lijkbezorgingsrechten 2019
• Na vaststelling dient er een advertentie geplaatst te worden in
de Ommelander Courant;
• Na vaststelling worden de tarieven op de gemeentelijke website
aangepast;
• Na vaststelling de wijzigingsverordening plaatsten op de site van de
gemeente Loppersum;
• Na vaststelling de wijzigingsverordening ter inzage leggen bij de balie;
• Na vaststelling communiceren met de vakafdelingen;
• Na vaststelling dient de verordening bekend te worden gemaakt in
DROP.

Inwonersparticipatie:
Geef aan of en op welke manier onze inwoners worden
betrokken.
Dit kan met behulp van de participatieladder: informeren,
raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen

Risico's:

De begrafenisverenigingen en vrijwilligers op de begraafplaatsen zijn
betrokken bij het voorstel.

n.v.t.

Benoem de risico's die de gemeente loopt als dit besluit
wordt genomen (financieel, politiek etc). Geef aan hoe
hoog je de kans inschat dat het risico zich voordoet
wat het financiële gevolg is als het risico zich voordoet
en welke beheersmaatregelen we nemen om het risico
te beperken of helemaal af te wenden.

Financiën:
Dekking? Incidentele of structurele
Ingangsdatum? Begrotingspost benoemen.

Voor het strooiveld op de begraafplaats Loppersum worden geen
kosten verwacht.
lasten/baten?

De aanleg van de urnenvoorziening op de begraafplaats Westeremden
is geraamd op 7.500 euro. Hierbij worden vooralsnog 5 urnenkelders
geplaatst. De inrichting van het strooiveld op de begraafplaats
Westeremden kan in een samenwerking tussen de buitendienst van de
gemeente en de vrijwilligers worden aangelegd, waardoor de kosten
beperkt zullen zijn.
Dekking kan plaatsvinden door een onttrekking uit
6.922.30/0.0000; onvoorziene uitgaven incidenteel 2019.

de

post

Juridische zaken:
Wettelijke basis? Bezwaar/beroep?
Handhaving? Zienswijze? Hoorzitting?
Dwangsom?

De beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Loppersum
2019 geeft het college de bevoegdheid verstrooiingsplaatsen uit te
geven. Tevens kan aan het verstrooien van as per asbus leges worden
gekoppeld.
In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 is geen tarief opgenomen
voor het verstrooien van as op een strooiveld. Gebaseerd op de
tarieven van de buurgemeenten (Delfzijl € 47,20, Het Hogeland
€ 69,70) stellen wij voor het verstrooien van as per asbus een tarief aan
te houden van € 58,50.
Het toevoegen van een tarief in de verordening lijkbezorgingsrechten is
een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad kan hierover pas
besluiten in een vergadering na 16 maart 2019. Gezien het in het
nadeel is van de burger mag dit tarief niet met terugwerkende kracht
worden ingevoerd. Dit houdt in dat voor de gewenste asverstrooiing op
16 maart a.s. geen kosten in rekening gebracht kunnen worden.
Wij stellen u voor de raad voor te stellen de Verordening
lijkbezorgingsrechten te wijzigen door het opnemen van een tarief voor
het verstrooien van as op een aangewezen strooiveld van € 58,50 per
asbus.

Personeel & Organisatie:

n.v.t.

Benodigde en beschikbare tijd (afgestemd met afd. hoofd).
Externe inhuur? Facilitaire zaken?
Moet de OR of het GO betrokken worden?

Herindelingstoets:
Heeft afstemming plaatsgevonden in DAL verband?
Is sprake van een effect voor de nieuw te vormen
gemeente?

Er heeft geen afstemming plaatsgevonden Delfzijl en Appingedam. Ook
de gemeente Delfzijl kent op een aantal begraafplaatsen strooiplaatsen.
Komende tijd zal ook op gebied van begraafplaatsen en het beleid
omtrent de lijkbezorging harmonisatie plaats. Dit voorstel heeft daarop
geen invloed.
De wijziging op de verordening lijkbezorgingsrechten wordt voorgelegd
aan de buurtgemeenten en provincie.

Mede Advies:
Afwijkend advies adviserende afdeling.
Motivering afwijking.

Bijlagen:
Zoals: Ontvangen brief van, Ontwerp uitgaande brief,
Persbericht,
Formele
publicatie,
Commissieof
Raadsvoorstel

De volgende bijlagen zijn bij dit advies gevoegd:
• Persbericht wijziging verordening lijkbezorgingsrechten 2019
• Verordening tot eerste wijziging lijkbezorgingsrechten 2019

Raadsvergadering 28 maart 2019
Nr.:

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Wijziging verordening lijkbezorgingsrechten

Portefeuillehouder: Slager

Ter inzage liggende stukken:
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

Voorstel:
De beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Loppersum 2019 geeft het college de bevoegdheid
verstrooiingsplaatsen uit te geven. Tevens kan aan het verstrooien van as per asbus leges worden gekoppeld.
In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 is geen tarief opgenomen voor het verstrooien van as op een strooiveld.
Het toevoegen van een tarief in de verordening lijkbezorgingsrechten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Gebaseerd op de tarieven van de buurgemeenten (Delfzijl € 47,20, Hogeland € 69,70) stellen wij voor het verstrooien van
as per asbus een tarief aan te houden van € 58,50. Gezien het in het nadeel is van de burger mag dit tarief niet met
terugwerkende kracht worden ingevoerd. Dit houdt in dat voor de gewenste asverstrooiing op 16 maart a.s. geen kosten
in rekening gebracht kunnen worden.

Wij stellen u voor de Verordening lijkbezorgingsrechten te wijzigen middels de eerste wijziging op de verordening
lijkbezorgingsrechten, door het opnemen van een tarief voor het verstrooien van as per asbus op een aangewezen
strooiveld van € 58,50.
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.5
Het verstrooien van as per asbus op een daarvoor aangewezen
strooiveld

€ 58,50

Toelichting:
Inleiding:
Bij het college zijn verzoeken binnen gekomen voor het uitgeven van een strooiveld op de begraafplaatsen Loppersum en
Westeremden. In haar vergadering van 4 maart 2019 heeft het college besloten deze strooivelden aan te wijzen.
In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 is geen tarief opgenomen voor het verstrooien van as op een strooiveld.
Het toevoegen van een tarief in de verordening lijkbezorgingsrechten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Overwegingen:
Gebaseerd op de tarieven van de buurgemeenten (Delfzijl € 47,20, Het Hogeland € 69,70) stellen wij voor het verstrooien
van as per asbus een tarief aan te houden van € 58,50.
Plan van aanpak:
Gezien het in het nadeel is van de burger mag dit tarief niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. De wijzing gaat
in na raadsbesluit op 25 maart 2019.
Personele gevolgen:
n.v.t.

Risico's:
n.v.t.

Financiële dekking:
n.v.t.

Loppersum,
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum,
J.W.M. Engels, burgemeester.
J.H. Bonnema, secretaris.

De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 februari 2019;

besluit:

De Verordening lijkbezorgingsrechten te wijzigen middels de eerste wijziging op de verordening lijkbezorgingsrechten,
door het opnemen van een tarief voor het verstrooien van as per asbus op een aangewezen strooiveld van € 58,50.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum
gehouden op 28 maart 2019, nr. .
De raad voornoemd,

J.W.M. Engels, voorzitter.

R.Sj. Bosma, griffier.

