gemeente

BOARNSTERHIM
Nr.
De raad van de gemeente Boarnsterhim;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 1 van de “Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik
van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Boarnsterhim en van de begraafplaats van de
Nederduits Hervormde Gemeente te Aldeboarn", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november
1998, nummer 4d;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de navolgende
wijziging van de tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van
rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Boarnsterhim en van
de begraafplaats van de Nederduits Hervormde Gemeente te Aldeboarn", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 1998, hierna te noemen “Verordening begraafrechten”.
Artikel I
De tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten wordt gelezen als volgt:
Artikel 1.
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder wordt
geheven € 1.391,00.
2

Voor het begraven van overleden kinderen beneden het jaar en van levenloos geborenen is
een vierde gedeelte en voor het begraven van overleden kinderen van 1 tot 12 jaar de helft
van het in het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd.

3. Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van
een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, is het begrafenisrecht eenmaal
verschuldigd, terwijl geen recht verschuldigd is voor het begraven van stoffelijke resten van
kinderen, die, kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden
begraven.
4. Voor het bijzetten van een asbus wordt een recht geheven van € 360,00.
5. Voor het verlenen van de in de vorige leden genoemde diensten en/of arbeid gedurende of
vallende in de hierna te noemen tijden, geldt het hierbij vermelde percentage verhoging op
het tarief:
verhoging
a. zondag tussen 0.00 - 24.00 uur:
100%
b. zaterdag tussen 00:00 – 24:00:
75%
c. maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 - 6.00 uur
75%
d. maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 - 8.00 uur
50%
e. maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 18.00 uur
50%
f. maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 - 24.00 uur
75%
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Artikel 2.
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven van stoffelijke overschotten en bijzetten van asbussen in eigen graven voor de tijd van 20 jaren bedraagt het recht:
a. voor een graf
€ 1.124,00;
b. voor een kindergraf
€ 562,00;
c. voor een urnengraf
€ 751,00;.
d. voor een urnennis
€ 1.545,00;
e. voor een gedenkplaatje
€ 158,00.
2. Bij verlenging van het uitsluitend recht tot begraven of bijzetten van een asbus voor een aansluitend tijdvak van 10 jaren bedraagt het recht:
a. voor een graf
€ 773,00;
b. voor een kindergraf
€ 464,00;
c. voor een urnengraf
€ 517,00.
d. voor een urnennis
€ 927,00;
e. voor een gedenkplaatje
€
95,00.
Artikel 3.
1. Voor het stichten van een grafkelder in een eigen graf bedraagt het recht voor elke grafruimte, welke door de kelder wordt ingenomen € 254,00.
2. Voor het stichten van een asbuskelder in een eigen graf bedraagt het recht € 183,00.
3. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf wordt een recht geheven ter hoogte van
10% van de kosten voor het leveren en plaatsen van het gedenkteken.
4. Voor het verwijderen van een gedenkteken wordt een recht geheven van € 120,00.
Artikel 4.
1. Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt
per graf een recht geheven van € 95,00;
2. voor de afgifte van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven wordt een recht per grafruimte geheven van € 95,00;
3. het in lid 2 van dit artikel bedoelde recht wordt niet geheven indien de afgifte van het duplicaatbewijs plaats heeft wegens een door burgemeester en wethouders bevolen algemene
herziening van het grafregister.
Artikel 5.
1. Voor het opgraven van een lijk, niet door het openbaar gezag bevolen en voor het begraven
en overplaatsen van een lijk uit het ene graf naar het andere graf,worden rechten geheven op
basis van de werkelijke kosten.
2. Indien een graf geruimd wordt op dezelfde dag, waarop in hetzelfde graf een begraving
plaatsvindt ten behoeve van dezelfde belastingplichtige, wordt voor het openen en sluiten
van het graf eenmaal een recht geheven.
Artikel 6.
Voor het algemeen onderhoud, waaronder wordt verstaan al het onderhoud van de begraafplaats
met uitzondering van de grafmonumenten, het jaarlijks behandelen van grafmonumenten met algenwerend middel daargelaten, van de gemeentelijke begraafplaatsen re Akkrum, Aldeboarn,
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Grou, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Warten, Wergea alsmede de begraafplaats
van de Nederduits Hervormde Gemeente te Aldeboarn” wordt jaarlijks, een recht geheven van
€ 45,00 per graf, urnennis of gedenkplaatje.
Artikel 7.
1. Van gemeentewege wordt uitsluitend voorzien in het onderhoud van graven en/of grafmonumenten voorzover dat onderhoud reeds is aangegaan op basis van verplichtingen ontstaan
uit eerdere "Verordeningen op begraafplaatsen enz.", laatstelijk de verordening vastgesteld
bij raadsbesluit van 20 mei 1986, nummer 16.
2. Voor het van gemeentewege
a. voor gedenktekenen met
b. voor gedenktekenen met
c. voor gedenktekenen met

onderhouden van gedenktekenen wordt een recht geheven:
een oppervlakte van minder dan 1 m2 van € 43,00 per jaar;
een oppervlakte van 1 m2 tot 2 m2 van € 65,00 per jaar;
een oppervlakte van meer dan 2 m2 van € 86,00 per jaar.
Artikel II

Inwerkingtreding.
1.

Deze wijziging van de tarieventabel treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Grou, 10 november 2009.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A.G.M. Rutten
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T. Baas

