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Onderwerp  : Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen  
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gewijzigde Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vaststellen. 
 

 
Aanleiding 
Op 27 maart 2008 is de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Aanpassing van 
deze verordening is noodzakelijk omdat de gemeente in 2015 urnenmonumenten beschikbaar gaat stellen.  
Hierdoor sluit de verordening aan bij de vastgestelde Verordening lijkbezorgingsrechten.  
 
Het gaat om de hieronder in rood aangegeven wijzigingen: 
 

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

Deze verordening verstaat onder: 
a. begraafplaats: de begraafplaatsen in Varsseveld, Terborg, Heelweg, Gendringen en Ulft; 
b. eigen graf: een graf of grafkelder waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot: 
1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
3. het doen verstrooien van as; 

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot 
het doen begraven van lijken; 

d. eigen urnengraf: een graf of grafkelder waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht 
is verleend tot: 
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
2. het doen verstrooien van as; 

e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt 
geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

f. eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot 
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

g. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
h. eigen urnenmonument: een monument waarin of waaronder een asbus geplaatst kan worden.  
i. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
j. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
k. grafbedekking: gedenkteken en beplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats; 
l. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken; 
m. beheerder: de ambtenaar die is belast met de dagelijkse leiding van een begraafplaats of degene die 

hem vervangt; 
n. rechthebbende: de rechthebbende op een graf. 
 
 

Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte der graven 
Artikel 11 Indeling graven en asbezorging 

1. Op de begraafplaats(en) kunnen worden uitgegeven: 
a. eigen graven en eigen urnengraven; 
b. eigen urnennissen; 
c. eigen verstrooiingsplaatsen; 
d. eigen gedenkplaatsen; 
e. eigen urnenmonumenten. 

2. Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen 
met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven en hoeveel verstrooiingen van as er 
op of in de eigen graven kunnen plaatshebben. Zij bepalen tevens de afmetingen en de uitgifteduur van 



de eigen graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de 
lijkbezorging. 

 
 

Hoofdstuk X Slotbepalingen 
Artikel 28 Intrekking oude regeling 

De verordening Beheersverordening gemeentelijk begraafplaatsen, vastgesteld op 27 maart 2008 wordt 
ingetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
J. van Urk    J.P.M. Alberse 
 
 


