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Voorstel:
De Verordening begraafplaatsen Dalfsen 2010 vaststellen.
 
 
Inleiding:
In 2009 is de Wet op de lijkbezorging op een aantal punten gewijzigd. Het betreft hier onder andere de 
termijn waarbinnen de begraving of verbranding moet plaatsvinden, het onderscheid tussen algemene en 
particuliere graven en het doen van mededeling aan belanghebbenden over het verstrijken van de termijn 
van algemene graven. In de praktijk is gebleken dat er behoefte bestond aan een scherpere omschrijving 
van de rechten en plichten van zowel de beheerder van de begraafplaats als de belanghebbenden. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van de Wet op de lijkbezorging zijn gemeenten verplicht te beschikken over een algemene 
begraafplaats. In de gemeente Dalfsen zijn drie algemene begraafplaatsen. Het beheer op hoofdlijnen van 
de begraafplaatsen is vastgelegd in de Beheersverordening begraafplaatsen Dalfsen 2003. Deze 
verordening is aan herziening toe. Naast de in de inleiding genoemde inhoudelijke aspecten is op een 
aantal punten ook tekstuele aanpassing van de verordening noodzakelijk.   
De nadere uitvoeringsvoorschriften voor grafbedekking, en de uitvoeringsvoorschriften voor graven, 
asbezorging en gedenkplaatsen zijn een bevoegdheid van ons college. Deze uitvoeringsvoorschriften, die 
voor het laatst in 2003 zijn vastgesteld, zullen wij herzien. Hierbij zullen de uitgangspunten uit de “Nota 
algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen”, die in 2009 is vastgesteld, worden uitgewerkt.   
 
Alternatieven:
De Wet op de lijkbezorging verplicht gemeenten om te beschikken over een algemene begraafplaats en 
deze conform de wettelijke voorschriften te beheren. Kortom er zijn geen alternatieven. 
 
Financieel kader:
N.v.t. 
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Communicatie:
Het vaststellen van de verordening publiceren in Kernpunten en de strafbepaling in de verordening melden 
bij het parket van de rechtbank Zwolle.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


