Amendement
Agendapunt
8
Voorstel nr.
440
Registratie nr. 2011-08-01
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2011
Onderwerp: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Wijk bij Duurstede
2011
Indiener stelt het volgende amendement voor (vetgedrukt):
om de Beheersverordening begraafplaats Groenewoud 2001 in te trekken en de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Wijk bij Duurstede 2011 vast
te stellen, waarbij artikel 1, lid f als volgt gewijzigd wordt:
Artikel 1
f. particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van levenloos
geboren kinderen, alsmede van overleden kinderen tot 12 jaar.
Toelichting:
Uit nader onderzoek is gebleken dat aanpassing van de kinderleeftijd in de voorliggende
verordening geen wettelijke verplichting is. De fractie van de PCG wil de verordening op dit
punt (artikel 1, lid f) graag aanpassen en de leeftijdsgrens op 12 jaar laten i.p.v. verlagen naar
6 jaar. Daarbij wil de fractie ook de lengte (in voorliggende verordening tot 1,20m) graag
laten vervallen. Een kind is een kind qua leeftijd, ongeacht de lengte. De door het college
voorgestelde aanpassing is mede ingegeven door financiële motieven (tarief gaat van € 400
naar € 700). De PCG is het hier niet mee eens en de financiële consequenties zijn ook zeer
beperkt. Uit navraag blijkt dat er 1 à 2 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in Wijk bij
Duurstede komen te overlijden. De wijziging van de Beheersverordening werkt ook door
naar ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011’. Vandaar
het tweede amendement (2011-09-01) om een wijziging van dezelfde strekking daarin te
verwerken.
Fractie PCG
Hans Marchal

Amendement
Agendapunt
9
Voorstel nr.
441
Registratie nr. 2011-09-01
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2011
Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011
Indiener stelt het volgende amendement voor (vetgedrukt):
De Verordening lijkbezorgingsrechten 2011 vast te stellen, waarbij artikel 1, lid f als volgt
wordt gewijzigd:
Artikel 1
f particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het

uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen beneden de leeftijd
van 12 jaar

De tarieventabel Hoofdstuk 2 Begraven, waarbij artikel 2.1 en artikel 2.3 als volgt worden
gewijzigd:
Artikel 2.1
voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 700,-

Artikel 2.3
voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 404,-Toelichting:
Zie de toelichting bij amendement 2011-08-01.
Fractie PCG
Hans Marchal

