
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.5 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

ALDUS VASTGESTELD 22 DECEMBER 2016 

 

 

Beheersverordening begraafplaatsen 

Doetinchem 2017 

 

 

Te besluiten om: 

de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen. 

 

Context 

De Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Doetinchem dateert uit 2007 en is toe aan 

actualisatie. 

 

Dit betreft zowel een tekstuele wijziging als een inhoudelijke aanpassing. Het gaat om zowel technische 

als juridische aanpassingen. De verordening en beleidsregels zijn gebaseerd op de VNG-modellen en zijn 

in overleg met een externe deskundige tot stand gekomen.  

 

Beoogd effect 

Een beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen die weer volledig voldoet aan de huidige 

wetgeving. 

 

Argumenten 

De Beheersverordening dient te worden aangepast aan de huidige wetgeving.  

De verordening is geactualiseerd en voldoet hiermee aan de eisen van deze tijd. 

 

Korte opsomming inhoudelijke aanpassingen: 

Artikel 8: Verboden materialen bij begraven; artikel uitgebreid 

Op grond van het Besluit op de lijkbezorging 2013 dienen een kist of ander omhulsel, evenals een 

lijkhoes, vervaardigd te zijn van biologisch afbreekbare materialen. Omdat niet is vastgelegd binnen welke 

termijn en op welke wijze dit proces dient plaats te vinden, zijn hiervoor aanvullende bepalingen 

opgenomen. De ervaring leert dat als geen nadere eisen worden gesteld, toeleveranciers niet de juiste 

producten aan uitvaartondernemers leveren.  

 

Artikel 9, lid 2: Zonder dat een nieuwe rechthebbende is aangewezen, kan de rechthebbende van een 

particulier graf als deze is overleden, niet in het betreffende graf begraven worden. 

 

Artikel 10: Tijden van begraven en asbezorging 

We hebben ruimere openingstijden opgenomen. Er is onderscheid gemaakt in zomer- en wintertijd. 

Begrafenissen vinden ’s zomers een half uur en ’s winters 1 uur later plaats. Begraven is ’s zomers 

mogelijk tot 17 uur (was 15 uur). Op zaterdag zijn de openingstijden verlengd tot 15 uur (was 12 uur).  

 

Artikel 12: natuurbegraafplaats; artikel toegevoegd  

Wij hebben een aantal specifieke punten voor de natuurbegraafplaats opgenomen, zoals graven die voor 

onbepaalde tijd worden uitgegeven en dat een natuurgraf geen grafbedekking heeft. 

 



Hoofdstuk IX: ‘In stand houden historische graven en opvallende grafbedekkingen’ vervalt; Beoordelen 

wat cultuurhistorische waarde heeft, is de kennis en kunde van Cultuurhistorie. Dit nemen wij te zijner 

tijd op in de nieuwe nota Cultuurhistorie.  

 

Hoofdstuk X: ‘Register’ vervalt: 

Dit staat al in de wet (artikel 27 Wet op de Lijkbezorging). Het is niet nodig dit dubbel op te nemen.  

 

Financiën 

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 wordt separaat aangeboden. Deze verordening regelt het 

sturen van de nota’s.  

 

Vervolg 

De verordening treedt vanaf 1 januari 2017 in werking. Wij informeren de uitvaartverzorgers met wie 

wij samenwerken over dit besluit.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem 2017  

Bijlage 2: Toelichting op de bepalingen van de Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,       De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart      dr. J.M.E. Traag 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem;  

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Beheersverordening begraafplaatsen 

Doetinchem 2017; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

de Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem 2017 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016, 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

    , voorzitter 

 

 


