
Verordening tot wijziging van de Beheersverordening begraafplaatsen

Waddinxveen 2013

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2016

gelet op ;

besluit vast te stellen de

Verordening tot (1e) wijziging van de Beheersverordening begraafplaatsen Waddinxveen 2013;

Artikel A Enig artikel
Artikel 19 komt te luiden als volgt:

Artikel 19 Melding grafbedekking

1. Het is verboden om een grafbedekking op een graf aan te brengen, te wijzigen, te herplaatsen of

af te voeren.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de rechthebbende van een particulier graf

niet tenminste 2 weken voorafgaand aan de betreffende activiteit, daar melding van heeft gedaan.

3. De melding geschiedt middels een door het college vastgesteld formulier. Bij de melding wordt

tenminste een werktekening gevoegd waarin de aard en de afmetingen van de grafbedekking en

de wijze van aanbrengen zijn weergegeven.

4. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt onverminderd indien het college binnen 2 weken na

ontvangst van de melding heeft bericht dat de plaatsing van de grafbedekking:

a. niet voldoet aan de door het college vastgestelde nadere regels omtrent de aard en de af-

metingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen daarvan;

b. afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; en

d. de constructie van de materialen onvoldoende is.

5. Op de melding is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschik-

king bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel B
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en

werkt terug tot 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van: 10 febru-

ari 2016

De griffier, De burgemeester,

(mr. F.W. van der Dussen) (drs H.P.L. Cremers)
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