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Geadviseerd besluit
1. De "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020" vast te stellen en de "Verordening 
Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016" in te trekken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Regelmatig komen vanuit de samenleving vragen en verzoeken rondom de voorwaarden die 
verbonden zijn aan bestaande grafrechten, het verlengen van grafrechten, de begraafmogelijkheden 
en de mogelijkheden om urnen te plaatsen.

De huidige Verordening Algemene Begraafplaatsen voorziet niet in alle mogelijkheden.

In het voorjaar is het voorstel om de Verordening aan te passen in procedure gebracht. De ontvangen 
schriftelijke vragen van verschillende raadsfracties hebben geleid tot enkele tekstuele 
aanvullingen/aanpassingen in de Verordening.

Beoogd effect
Het verduidelijken van de regels, uitvoering geven aan de wensen van nabestaanden en het 
verbeteren van de dienstverlening op de begraafplaatsen.

Relatie met beleidskaders
De Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016.

Argumenten
1.1 Het behoud van de grafbedekking op graven waarvan geen rechthebbende bekend is, is niet 
gewaarborgd.

Overeenkomstig de Verordening vervalt het grafrecht en daarmee het recht op het hebben van 
grafbedekking als er voor het graf om redenen genoemd in de Verordening (Artikel 17, 18, 19 en 
23) geen rechthebbende is ingeschreven.

De gemeente schrijft wel de nabestaanden aan om een rechthebbende te traceren maar dit levert niet 
in alle situaties daadwerkelijk een rechthebbende op. Naast het niet reageren wordt soms bewust 
afstand gedaan van het graf als de termijn nog niet verstreken is.   

In de Verordening is nu opgenomen dat de grafbedekking behouden blijft tot einde grafrechtperiode.

1.2 Diverse begripsomschrijvingen zijn aangepast en/of aangevuld.

Het begrip 'contactbordje' is opgenomen in de lijst met begrippen.  In de Toelichting wijzigingen 
Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020 zijn alle in de Verordening opgenomen 
wijzigingen toegelicht.

1.3 Diverse praktische aanpassingen zijn noodzakelijk.

Het toevoegen van de noodzaak om een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) te verwijderen 
en het wijzigen van een particulier urnengraf in een particuliere urnenplaats.  

In de Toelichting wijzigingen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020 zijn alle in de 
Verordening opgenomen wijzigingen toegelicht.

1.4 Versoepeling het grafrecht eerder te kunnen verlengen.

In 2019 zijn twee verzoeken ontvangen om de lopende grafrechtperiode eerder te mogen verlengen 
dan 2 jaar voor het verstrijken van de termijn. Hieraan is tegemoet gekomen. Het college heeft 
op grond van artikel 35 (onvoorzien) van de verordening beslist in deze gevallen waarin de 
Verordening niet voorzag.

De termijn waarop een rechthebbende het grafrecht mag verlengen is niet meer beperkt tot 2 jaar voor 
het verstrijken van de oorspronkelijke grafrechtperiode.
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Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling wordt de "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020" bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 3:42 lid 2 van de Awb door publicatie op wetten.overheid.nl.

Na vaststelling van de "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020" worden de 
uitvoeringsbesluiten gewijzigd en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Deze 
uitvoeringsbesluiten, beleidsregels, zijn veelal gekoppeld aan specifieke artikelen en leden van de 
"Verordening". Het aanpassen van de uitvoeringsbesluiten is hierdoor noodzakelijk. Beleidsregels 
worden bekend gemaakt en worden ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het herzien van de "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016" zal bekend gemaakt 
worden bij de begrafenisondernemers die begrafenissen verzorgen op de begraafplaatsen in 
Ridderkerk, via de gemeentelijke rubriek in de Combinatie (Blauwkai) en via de gemeentelijke website. 
De "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020" zal worden gepubliceerd op 
wetten.overheid.nl.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Toelichting wijzigingen verordening algemene  begraafplaatsen Ridderkerk 2020.pdf  
2. Raadsbesluit Verordening Algemene begraafplaatsen 2020.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
17 september 2020

Zaaknummer:
147189

Onderwerp:
Verordening Algemene 
Begraafplaatsen Ridderkerk 2020 Commissie samen wonen

3 september 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2020,

gelet op 

Wet op de Lijkbezorging.

BESLUIT:

1. De "Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020" vast te stellen en de "Verordening 
Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016" in te trekken.


