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Agendapunt 14: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Midden-Groningen 2019 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 19 september 2019 

 

Inleiding: 

Een delicaat en dus gevoelig onderwerp, afscheid nemen van je naaste(n) en de verwerking 
hiervan. 

Het uitgeven van graven voor de duur van 10 en/of 20 jaar past hierin niet. Tijdens het 
leven wil je niet (steeds) weer geconfronteerd worden met zaken als “een verzoek indienen 
om een termijn te verlengen met 5, 10 of 20 jaar”.  

In veel dorpen is het mogelijk een eeuwigdurend graf te kopen. Met dit voorstel wordt dit 
teniet gedaan. Vanuit exploitatieoogpunt is dit niet wenselijk, lezen we. De wethouder zei 
tijdens de commissievergadering dat het niet senang is om over geld te praten bij een 
dergelijk onderwerp. Mee eens, toch wordt dit, mede, als onderbouwing gebruikt. 

Ook ontstaat er rechtsongelijkheid voor onze burgers, immers deze regels gelden alleen 
voor de algemene begraafplaatsen en niet voor die bijvoorbeeld bij kerken. Doorgaans 
heeft men in kleine dorpen niet de keuze om te kiezen aangezien er maar 1 begraafplaats 
is.  

Daarnaast heeft een begraafplaats in een dorp doorgaans een andere functie dan in 
stedelijk gebied. 

Het is een plek om tot rust en voor velen ook om tot bezinning te komen.    

De overgang naar termijnen van 10 en 20 jaar is te rigide. Derhalve het amendement om 
hier eens standaard toe te passen 30 jaren. 

 

 

De volgende wijziging toe te passen: 

 

Artikel 15. Termijnen particuliere graven  

1.  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat 
toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 30 JAAR 
recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het 
particuliere graf is  

uitgegeven.  

2.  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de 
rechthebbende  

verlengd telkens met een termijn van twintig jaar, mits de aanvraag voor het  

verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.   



            

 

Slochteren, 19 september 2019 

 
Namens de fractie (s)                         
 
Gemeentebelangen MG             D66 
 
Markus Ploeger                         Gerard Renkema 
 
………….……..                             ……………………. 
 
 
 

 
   overgenomen 
De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


