Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 17 februari 2014
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert Dirk, Arckens Marleen, PacquéeRombouts Maria, Michielsens Philippe, Beddegenoodts Guy, Matthys Annemie,
Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen, Van
Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

Somers Edwin - raadslid

07. Gemeentelijke Begraafplaats - wijziging retributiereglement
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 43;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 en zijn wijzigingen, betreffende lijkbezorging en begraafplaatsen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 april 2003 houdende de vaststelling van de tarieven voor
grondvergunningen, columbarium- en urnenveldconcessies, afsluitplaten voor columbaria en
urnenkelders, ontgravingen, het uithalen van urnen en asverstrooiingen;
Gelet op de prijzen van andere begraafplaatsen;
Gelet op het feit dat ook niet-inwoners kunnen worden begraven op de gemeentelijke begraafplaats;
Gelet op het feit dat de redelijkheid vereist dat de kosten in verhouding blijven;
Beslist eenparig:
De tarieven op de gemeentelijke begraafplaats met ingang van 1 maart 2014 tot 31 december 2019
als volgt vast te stellen:
Art.1.
1) Grondconcessies:
- voor inwoners:
€ 400 per grafstede van één persoon
€ 600 per grafstede voor de begraving van twee personen
- voor niet-inwoners: € 1.200 per grafstede van één persoon
€ 1.800 voor de begraving van twee personen
2) Columbariumconcessies:
- voor inwoners:
€ 236 per element voor één urne
€ 354 per element voor de berging van twee urnen
- voor niet-inwoners: € 708 per element voor één urne
€ 1.062 per element voor de berging van twee urnen
3) Urnenveldconcessies:
- voor inwoners:
€ 236 voor de berging van één urne
€ 354 voor de berging van twee urnen
- voor niet-inwoners: € 708 voor de berging van één urne
€ 1.062 voor de berging van twee urnen
4) Concessies op het kinderpark:
- voor inwoners:
€ 128
- voor niet-inwoners: € 384
5) afsluitplaten en fotokeramiek
columbaria en urnenkelders: naamplaatjes voor inwoners en niet-inwoners: € 54.
afdekplaat voor columbaria en urnenkelders: € 60
fotokeramiek kleur: € 85
fotokeramiek zwart-wit: € 45
Art.2.
Voor de verlengingen van de bestaande concessies worden de volgende tarieven bepaald:
Grondconcessies: € 200 voor een grafstede waarin één persoon is begraven
€ 300 voor een grafsteden voorzien voor de begraving van twee personen
Columbariumconcessies: € 118 voor een element voor één urne
€ 177 voor een element voorzien voor twee urnen
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Urnenveldconcessie:

€ 118 voor één urne
€ 177 voor twee urnen
Concessies op het kinderpark: € 64.
Art.3.
Alle voorgaande tarievenreglementen betreffende de grondvergunningen, columbariumconcessies en
concessies op het urnenveld worden met ingang van 1 maart 2014 ingetrokken.
Art.4.
Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze
retributieverordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden
voor toepassing van het algemeen toezicht – doorzendingsplicht.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

get. S. Peremans
voorzitter
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris
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I. Wynants
burgemeester

