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Onderwerp
Ruimen graven gemeentel¡jke begraafplaats.

Voorstel
Twaalf graven, inclusief de aanwezige grafbedekking, op de gemeentelijke begraafplaats
gelegen aan de Molenpoort te ruimen.

Inleiding
Conform de begroting 2020 wordt de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort dit
voorjaar opgeknapt. Een kwaliteitsslag waarbij de paden en het groen worden vervangen
zodat de begraafplaats er netjes en verzorgd bij komt te liggen.
Het is wenselijk om voorafgaand aan deze opwaardering graven te ruimen. Conform
artikel 31 Wet op de lijkbezorging beslist uw college over het ruimen van graven.
De laatste ruiming op de gemeentelijke begraafplaats heeft plaatsgevonden in 2009.
Na bestaa nden/rechthebbenden hebben toestem m in g gegeven tot ru im ing.

Beoogd effect/doel
Verbetering
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g beg raafca paciteit g emeentel ij ke beg raafplaats.

Argumenten
1. Het aanzicht van de gemeentelijke begraafplaats wordt verbeterd.
Door graven te ruimen worden oude/onverzorgde grafbedekkingen weggenomen. Hierdoor
ontstaat er een fraaier beeld van de gemeentelijke begraafplaats.
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2. Graven worden vrijgemaakt voor nieuwe begravingen.
Door graven te ruimen komt capaciteit beschikbaar. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitgifte
van nieuwe graven.
3. Aan artikel 31 van de Wet op de lijkbezorging is voldaan.
Artikel 31 van de Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat het ruimen geschiedt:
a. Op last van de houder van de begraafplaats;
b. Na verloop van tien jaar nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst;
c. Indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op hct
graf.
Aan deze voorschriften is voldaan.

4. Door het verwijderen en vernietigen van de aanwezige grafbedekkingen treedt geen
verlies van cultuurhistorische waarden op.
De te ruimen grafmonumenten zijn ondcrzocht op monumentale waarde. Verwijdering en
vernietiging van de grafstenen leidt niet tot onevenredig verlies van cultuurhistorische
waarde.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

tot het ruimen van de graven kunnen door
worden voor een bedrag van € 4.426,-.
Lierop
uitgevoerd
Gravendienst Strijbos/van
Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van grootboek72400OO (Begraafplaats Lasten)
en kostencategorie 6343220 (Beg rav in gen/ru im i n gen ).
De werkzaamheden met betrekking

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Het ruimen van de graven met de nummers: A4, A9, A19,85, L4, M3, M9,P2, Q1, Q11,
T13 en T20, vindt plaats in de periode van 23 maart tot 1 april 2020.
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De or¡d rechthebbenden worden na uw besluit

tot ruimen hiero.¡cr gcïnformccrd

Overleg gevoerd met
Intern:
Peggy Figaroa, medewerker team Publiekszaken
Gerard van der Hoeven, afdelingshoofd Dienstverlening
Liliane Coninx, financieel adviseur
Joke Jongelirtg, beleidsadviseur monumenten en architectuur
Extern:
Niet van toepassing
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