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Onderwerp
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog
2007.
Voorstel
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2007
vaststellen.
Inleiding
Bijgevoegd is de nieuwe verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaats. De
verordening en de toelichting daarop zijn aangepast aan de Wet dualisering gemeentebestuur, de
aanwijzingen voor de decentrale regelgeving en verdere wetswijzigingen en jurisprudentie, die
betrekking hebben op de begraafplaats. Voorts is de termijn van kennisgeving van ruiming van graven
en verwijdering van grafbedekking van graven, waarvan de adresgegevens niet bekend of niet meer
actueel zijn, teruggebracht van een jaar naar 3 maanden.
Huidige stand van zaken / lopende werkzaamheden
Op dit moment wordt gewerkt aan een uitgebreide inventarisatie van de op de begraafplaats
aanwezige grafmonumenten.
Verder wordt gewerkt aan verzamelen van documentatie ten behoeve van het ontwikkelen van criteria
waaraan grafmonumenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing op de in artikel
22 van de verordening genoemde lijst van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de
grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
Het aanbrengen van een adequate nummering van de graven is gerealiseerd.
De inventarisatie van de grafmonumenten vormt ondermeer de basis waarop rechthebbenden, die
onvoldoende zorg hebben besteed aan het onderhoud van hun graven, zullen worden aangeschreven
om deze werkzaamheden alsnog uit te voeren of uit te laten uitvoeren. Zo zal worden gelet op het
herstel van verzakte grafmonumenten, de leesbaarheid van de teksten op de gedenktekens en het
onkruidvrij maken van grafbedekkingen. Rechthebbenden die geen belang meer bij hebben bij de
graven kunnen afstand doen van het graf ten behoeve van de gemeente.
Adviescommissie funerair erfgoed
De in het plan van aanpak aangekondigde adviescommissie aan ons college wordt als volgt
samengesteld. Voorzitter van de commissie is de portefeuillehouder begraafplaats. Als leden worden
benoemd: een deskundige op het gebied van funerair erfgoed, de streekarchivaris, de betreffende
beleidsambtenaar en een lid namens de vereniging “’t Heer en Feer” De commissie zal, gedurende
het reorganisatie- en renovatietraject van de begraafplaats, worden ondersteund door de projectleider
reorganisatie begraafplaats. Alle leden worden benoemd door ons college.
De opdracht aan de commissie zal tweeledig zijn.

1. Criteria ontwikkelen waaraan graven of grafbedekkingen die in aanmerking komen voor
plaatsing op de lijst van historische graven als bedoeld in artikel 20 kunnen worden getoetst.
2. Fungeren als toetsingcommissie die advies uitbrengt over de graven die worden
voorgedragen voor plaatsing op de in artikel 20 genoemde lijst.
Verwijdering van grafbedekkingen
Op de graven, waarvan de rechten bij de reorganisatie van de begraafplaats in 1973 en daarna zijn
vervallen aan de gemeente en waarop nog grafmonumenten staan, worden zo spoedig mogelijk na
inwerkingtreding van de verordening aanduidingen geplaatst met een verwijzing aan
belanghebbenden bij die monumenten, dat zij zich bij de gemeente kunnen melden. Indien zich
meerdere belanghebbenden voor hetzelfde gedenkteken melden wordt in overleg naar een passende
oplossing gezocht.
Wanneer zich geen belangstellenden melden en het betreffende gedenkteken niet in aanmerking komt
voor plaatsing op de in artikel 20 genoemde lijst wordt het gedenkteken na afloop van de
bewaringstermijn vernietigd.
Herinrichtingfase
Zodra de inventarisatiefase is afgerond en meer inzicht is ontstaan in de ruimtelijke mogelijkheden
voor herinrichting, worden nadere voorstellen voor herinrichting uitgewerkt. In dat kader zal er
rekening mee moeten worden gehouden dat de hoofdinrichting van de begraafplaats historisch is
bepaald en feitelijk vast ligt. Hierdoor zal de herinrichting slechts in beperkte mate mogelijk zijn.

Uitvoeringsbesluiten.
Ons college zal de volgende uitvoeringsbesluiten vaststellen:
1. Regels voor de graven en asbezorging gemeente Schiermonnikoog 2007:
2. Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2007:
3. Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schiermonnikoog
2007.
Deze besluiten zijn bijgevoegd en worden, na besluitvorming van uw raad over de
beheersverordening gemeentelijke begraafplaats, door ons college vastgesteld.
In de Regels voor de graven en asbezorging is in artikel 2 geregeld wie, naast de inwoners, op de
begraafplaats van Schiermonnikoog kunnen worden begraven. De huidige regeling - personen van
wie familieleden in de eerste of tweede graad in de gemeente Schiermonnikoog wonen of zij die op
Schiermonnikoog woonachtig zin geweest – voldoet, vooral gelet op de beperkte ruimte op de
begraafplaats, niet meer.
Daarom leggen wij aan uw raad de onderstaande regeling ter bespreking voor:
“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.”
Hiermee wordt aangesloten op de systematiek die al op andere Waddeneilanden wordt toegepast en
wordt de beperkte ruimte op begraafplaats zoveel mogelijk bestemd voor “eilanders”. Ons college
heeft de bevoegdheid om hiervan in zeer bijzondere gevallen af te wijken.
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