BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de
begraafplaatsen en crematoria.
Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen en annex herbestemming
grafmonumenten van 19 december 2016, gewijzigd bij de gemeenteraadsbeslissing van heden, 21
oktober 2019.
De gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 betreffende de goedkeuring van het retributiereglement
op de begraafplaatsconcessies.
MOTIVERING
Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen van 19 december 2016 artikel 17 stelt dat
asurnen kunnen bijgezet worden indien er ruimte beschikbaar is in de grafkelder of in volle grond na
betaling van de kostprijs volgens het thans geldende retributiereglement. In het retributiereglement werd
deze retributie niet opgenomen.
Om die reden dient het retributiereglement als volgt te worden aangepast:
Het huidige artikel 8 “volgens het decreet moet het college de mogelijkheid bieden voor inwoners om
gratis een urne bij te zetten voor een niet-verlengbare termijn van 10 jaar waarna de as zal uitgestrooid
worden op de asweide” wordt vervangen. Hetgeen in artikel 8 staat, is immers vastgelegd in het decreet
artikel 7 §3 en dient niet herhaald te worden in ons retributiereglement. Dit artikel geldt trouwens niet
alleen voor asurnen, maar ook voor stoffelijke overschotten in een grafkelderconcessie.
De financieel directeur adviseerde om voor het bijplaatsen van een urne in een bestaande
grondconcessie het tarief van 150 euro toe te passen naar analogie met het tarief voor het plaatsen van
een bijkomende urne onder een tegel.
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1
Het retributiereglement op de stedelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 18 april 2016, wordt als volgt gewijzigd:
 In artikel 8 wordt “volgens het decreet moet het college de mogelijkheid bieden voor inwoners
om gratis een urne bij te zetten voor een niet-verlengbare termijn van 10 jaar waarna de as zal
uitgestrooid worden op de asweide” vervangen door
“Bijplaatsen urne in bestaande grondconcessie begraafplaats Eeklo centrum en Balgerhoeke.
Per urne 150 euro voor inwoner en 300 euro voor niet-inwoner, zonder de einddatum te wijzigen
van de bestaande concessie voor deze bijzetting(en).”
Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur
en treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking ervan.

