Regels voor de graven en asbezorging gemeente Schiermonnikoog 2007

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog;

gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Verordening op het beheer en het gebruik van de
gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2007;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Regels voor de graven en asbezorging gemeente Schiermonnikoog
2007”:
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze nadere regels verstaan onder:
a. eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend
tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as;
b. eigen urnennis: een nis in de urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
c. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
e. urnenmuur: een op de begraafplaats aanwezige muur met nissen waarin een urn kan worden
geplaatst.
Artikel 2
Indeling en uitgifte der graven
1. De eigen graven worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten
hoogste één lijk dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien
van de as van twee overledenen.
2. Het begraven van personen, die buiten de gemeente Schiermonnikoog hun laatste woonplaats
hadden en buiten de gemeente Schiermonnikoog zijn overleden, is alleen toegestaan indien deze
personen in de gemeente Schiermonnikoog zijn geboren, of daar gedurende 5 jaren achtereen
ingeschreven hebben gestaan in de gemeentelijke basisadministratie of indien de ouders van
deze personen waren opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van Schiermonnikoog
ten tijde van de geboorte van deze personen.
3. De aanduiding van de grafruimten gebeurt door vermelding van rij en grafnummer.
4. De uitgifte van graven gebeurt door het college, dat daarvan een akte opmaakt, grafakte
genaamd, die aan de rechtverkrijgende wordt afgegeven.
5. Het bepaalde in lid 2 is uitsluitend van toepassing voor het begraven van personen in een graf
waarvan het recht is uitgegeven na de inwerkingtreding van deze beleidsregel.
6. In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij drenkelingen of asielzoekers, kan het college afwijken
van het bepaalde in lid 2.
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Artikel 3
De bezorging van as
1. De eigen urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin
bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien
van as daarin of daarop van twee overledenen.
2. Het bijzetten van de asbus van personen, die buiten de gemeente Schiermonnikoog hun laatste
woonplaats hadden en buiten de gemeente Schiermonnikoog zijn overleden, is alleen toegestaan
indien deze personen in de gemeente Schiermonnikoog zijn geboren of daar gedurende 5 jaren
achtereen ingeschreven hebben gestaan in de gemeentelijke basisadministratie of indien de
ouders van deze personen waren opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van
Schiermonnikoog ten tijde van de geboorte van deze personen.
3. De aanduiding van de grafruimten gebeurt door vermelding van het vak, regel en grafnummer.
4. De uitgifte van graven gebeurt door het college, dat daarvan een akte opmaakt, grafakte
genaamd, die aan de rechtverkrijgende wordt afgegeven.
5. Het bepaalde in lid 2 is uitsluitend van toepassing voor het bijzetten van de asbus in een graf
waarvan het recht is uitgegeven na de inwerkingtreding van deze beleidsregel.
6. In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij drenkelingen of asielzoekers, kan het college afwijken
van het bepaalde in lid 2.

Artikel 4
Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op dezelfde dag als waarop bovengenoemde verordening in
werking treedt.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging
gemeente Schiermonnikoog 2007.
Schiermonnikoog, 3 juli 2007.
Het college voornoemd,
De secretaris,

De burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart
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Toelichting
Artikel 2 en 3
De graven zijn in beginsel bestemd voor de inwoners van de gemeente Schiermonnikoog. Maar ook
voor personen, die op het eiland zijn geboren, of 5 jaren achtereen op het eiland hebben gewoond en
later in hun leven het eiland hebben verlaten, moet het mogelijk zijn een laatste rustplaats op het
eiland te krijgen.
‘Eilanders’ worden ook nogal eens in het ziekenhuis geboren. In de omschrijving is hiermee rekening
gehouden, door te bepalen dat in die situatie de ouders op het moment van de geboorte opgenomen
moesten zijn in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Schiermonnikoog.
In lid 5 van beide artikelen is geregeld dat personen die grafrechten hebben verkregen voor de
inwerkingtreding van deze beleidsregel geen ‘eilander’ hoeven te zijn om begraven te kunnen worden.
Dit is nodig om de mensen, die soms al jaren grafrechten hebben, de mogelijkheid te bieden om in dat
graf begraven te worden.
In lid 6 van beide artikelen is geregeld dat het college in zeer bijzondere gevallen af kan wijken van
deze algemene regel. Er moet namelijk ook een mogelijkheid zijn voor het begraven van drenkelingen,
asielzoekers of mensen van een religieuze stroming die als regel heeft dat men moet worden
begraven waar men is overleden. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat echtparen , waarvan de ene
partner wel en de andere niet 5 jaar op Schiermonnikoog heeft gewoond, naast elkaar worden
begraven.
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