Tarieventabel 2015
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2015

Hoofdstuk 1
Verlenen van rechten
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
voor de tijd van 30 jaar in een bepaald graf één
of twee lijken c.q. overblijfselen van lijken te doen
begraven wordt per verlening geheven

€ 1.362,--

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
voor de tijd van 30 jaar in een urnengraf overblijfselen
van lijken te doen begraven wordt per verlening geheven

€ 681,--

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
in een bepaalde nis van een urnenmuur een
asbus te doen bijzetten wordt per verlening
geheven:
a.
voor een periode van 5 jaar
b.
voor een periode van 10 jaar

€ 504,-€ 930,--

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om voor onbepaalde
tijd in een bepaald graf één of twee lijken of overblijfselen van lijken
te doen begraven wordt per verlening geheven

€ 6.507,--

Voor verlenging van het onder 1.1. of het onder 1.2 bedoelde recht
voor de tijd van 10 jaar wordt per graf of urnengraf geheven:

€ 372,--
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Hoofdstuk 2
Begraven en bijzetten van asbussen
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Voor het begraven van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken wordt per begraving geheven voor:
a.
personen beneden het jaar
b.
personen van 1 t/m 11 jaar
c.
personen van 12 jaar en ouder

€ 212,-€ 424,-€ 849,--

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen
van asbussen en urnen wordt per bijzetting,
verplaatsing of verwijdering geheven:
a.
in een urnennis
b.
in een graf

€ 116,-€ 212,--

Het recht genoemd bij 2.1 wordt, voor het
begraven van een eerste lijk in een
verdiept graf, vermeerderd met

€ 155,--

Voor het lichten van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken wordt per lichting geheven:
a.
voor personen beneden 12 jaar
b.
voor personen van 12 jaar en ouder

€ 424,-€ 849,--

Voor het lichten van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken en het overbrengen daarvan van het ene naar
het andere graf op dezelfde begraafplaats
wordt per lichting en overbrenging geheven:
a.
voor personen beneden 12 jaar
b.
voor personen van 12 jaar en ouder

€ 742,-€ 1.487,--

Voor het ruimen van een graf op verzoek van
rechthebbende, onverschillig of de overblijfselen
van lijken gebracht worden naar het daartoe
bestemde gedeelte van een begraafplaats of dat deze
in hetzelfde graf worden begraven, wordt geheven

€ 1.367,--

Voor het plaatsen van een lijk in de daarvoor
bestemde ruimte op de begraafplaats wordt
per etmaal of een gedeelte daarvan geheven

€

35,--
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Hoofdstuk 3
Vergunning grafkelders, grafbedekkingen en
beplantingen
3.1

Voor het verlenen van toestemming voor het
plaatsen van:
a.
een grafkelder en/of
b.
bedekkingen en beplantingen op een
bepaald graf wordt per toestemming
geheven

€

35,--

Hoofdstuk 4
Van gemeentewege verstrekte diensten
4.1

a.
b.

c.

4.2

4.3

4.4

voor het verstrekken en aanbrengen van
een naamplaatje nabij de verstrooiingsplaats
voor het verstrooien van as op de
verstrooiingsplaats van de begraafplaats,
zonder aanwezigheid van de familie,
per asbus
voor het verstrooien van as op de
verstrooiingsplaats van de begraafplaats,
in aanwezigheid van de familie, per asbus

€ 203,--

kosteloos

€ 116,--

Voor het door of vanwege de gemeente
schoonhouden van op eigen graven geplaatste
voorwerpen en het onderhoud van beplantingen
wordt per graf per kalenderjaar geheven

€

De rechten als bedoeld onder 4.2 kunnen worden
afgekocht voor de termijn van dertig jaar door betaling
van een bedrag ineens van

€ 1.420,--

De rechten als bedoeld onder 4.2 kunnen worden afgekocht
voor onbepaalde tijd door betaling van een bedrag ineens van

€ 1.911,--

4.5

De onder 4.3 bedoelde afkoop is niet mogelijk voor algemene graven
en voor graven welke zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd.
De onder 4.4 bedoelde afkoop is niet mogelijk voor algemene graven
en voor graven welke zijn uitgegeven voor de termijn van 30 jaar.

4.6

De rechten als bedoeld onder 4.2 kunnen voor alleen een algemeen
graf worden afgekocht voor de termijn van tien jaar door betaling van
een bedrag ineens van:

€

71,--

696,--
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4.7

Op de onder 4.3 en 4.4 vastgestelde tarieven wordt een korting
toegepast wanneer bedoelde afkoop plaatsvindt op het moment dat
reeds een aantal jaren van de uitgiftetermijn van het graf zijn verstreken,
ongeacht de al of niet gedurende deze jaren betaalde onderhoudsrechten.
De korting per verstreken jaar bedraagt 50% van het onder 4.2
vastgestelde bedrag tot een maximum van 50% van het onder 4.3 of 4.4
vastgestelde tarief.

Gewaarmerkt door de griffier van de gemeente Ommen
Als behorende bij het raadsbesluit van 4 december 2014

De griffier van de gemeente Ommen,

J.A.R.Tenkink
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