UITIREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITIING:

10 november

Aanwezig:

Van Baelen Stijn - burgemeester-voorzitter
Claessens Jos, PIessers Jos, Croonen Mia, Verjans Jan - schepen
Vanherk Marc - ocmw-voorzitter-schepen
Brebels Eddie - secretaris
Schrijvers Jan - schepen

Afwezig:

Retributie

2016

opgraving

en herbegraving

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

t.g.v. de ontruiming

van een perceel op het kerkhof

EN SCHEPENEN,

Gelet op het decreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit 'Retributie opgraving en herbegraving t.g.v. de ontruiming van een perceel
op het kerkhof van 25 september 2002;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
door schepencollege;

van 30 juni 2016 houdende machtiging heffing retributies

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2016
houdende ontruiming en wederingebruikname van een perceel op het gemeentelijk kerkhof van
Bocholt-centrum;
Overwegende dat aan de nabestaanden de mogelijkheid wordt geboden om de stoffelijke resten van
de overledene te herbegraven:
bij een familielid in een bestaand graf op hetzelfde kerkhof;
in een nieuw graf in volle grond;
Aangezien de gemeente een aannemer zal aanduiden voor de opgraving en herbegraving;
Overwegende

dat het aangewezen

is om deze kosten te verhalen bij de nabestaanden;

Overwegende dat het herbegraven in een nieuw graf best zou ontmoedigd worden aangezien er
hierdoor opnieuw ruimte wordt ingenomen op het kerkhof;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen
wijzigingen;

en de lijkbezorging en latere

Gelet op de uitslag van de stemming:
BESLUIT:
Artikel 1: Ter gelegenheid van de volledige ontruiming van een perceel op de gemeentelijke
begraafplaats, de retributie voor het opgraven en herbegraven van de stoffelijke resten van een
overledene vast te stellen als volgt:
herbegraven bij een familielid in een bestaand graf: € 500,00
herbegraven in een nieuw graf: € 1.000,00
Artikel 2: Het raadsbesluit 'Retributie opgraving en herbegraving t.g.v. de ontruiming van een perceel
op het kerkhof van 25 september 2002 op te heffen.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht te verzenden
aan de provinciegouverneur van Limburg in zijn hoedanigheid van Vlaams regeringscommissaris,
VAC Hendrik van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 10, 3500 Hasselt en het bekend te maken
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 4: Afschrift van dit besluit over te maken aan de dienst burgerzaken, de financiêle dienst en de
dienst informatie.
Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens het college
de secretaris
(get.) Brebels Eddie

de voorzitter
(get.) Van Baelen Stijn

Voor eensluidend afschrift
de burgemeester

