
Amendement

Registratienummer
Agendapunt/onderwerp
Sub-onderwerp
Datum

lngediend door de fractie(s)

06.2618eleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe

wijziging perioden en tarieven kindergraven
25 juni 201 9

ChristenUnie

lnleiding

Dit amendement is bedoeld om de rechtszekerheid voor nabestaanden van kindergraven voor een
langere periode te garanderen en de tarieventabel hierop aan te passen.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van het beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2019I/m 2023 West Betuwe.

Overwegende dat

- in het beleidsplan begraafplaatsen alle genoemde categorieën graven gelijkwaardig worden

behandeld.

- er vanuit piëteit best onderscheid mag worden gemaakt voor kindergraven.

- in de tarieventabel wel onderscheid in de hoogte van de heffingen wordt gemaakt, maar niet

ten aanzien van de perioden voor (verlenging) grafrecht en onderhoud.

ls van mening dat

- de rechtszekerheid voor nabestaanden van kindergraven voor langere tijd beter
gegarandeerd moet zijn.

- de periode voor het grafrecht en het onderhoud van kindergraven gewijzigd dient te worden

naar 50 jaar, waarna alsnog tot verlenging kan worden overgegaan.

- de tarieventabel voor de bedragen van kindergraven hierop aangepast dient te worden.

Besluit

1. Besluitpunt 2 als volgt te wijzigen: Akkoord te gaan met de gewijzigde tarieventabel, waarin

de volgende tarieven worden opgenomen voor kindergraven en de nu opgenomen bedragen

komen te vervallen:
o Verlenen uitsluitend recht: uitgifte grafrecht particulier kindergraf

o periode 50 jaar € 688,=;
. Verlenging uitsluitend recht: verlenging grafrecht particulier kindergraf

o periode 20 jaar €.275,=;

o periode 40 jaar € 550,=;
. Verlenen grafdekking en algemeen onderhoud:onderhoud particulier kindergraf

o periode 50 jaar €781,=;



. Verlenging grafdekking en algemeen onderhoud:verlenging onderhoud particulier

kindergraf
o Periode 20 jaar € 313,=;

o Periode 40 jaar € 625,=;

en deze als basis te gebruiken voor de tarievenverordening begraafplaatsen 2020 en deze

met ingang van 1 januari2020 in te laten gaan.

En gaat overtot de orde van de dag.
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