
 
 
 

Commissie-format 
Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. 

Vastgesteld in B en W vergadering van : 25 mei 2010 

Onderwerp: Overdracht beheer gemeentelijke begraafplaats Hermelijnstraat aan de Rooms Katholieke 
Parochie Heilige Lambertus 

Inhoud:  
In 2009 is de gemeentelijke begraafplaats opgeknapt. Dit was nodig vanwege ouderdom en achterstallig 
onderhoud aan groen en bestrating en om de ruimtelijke samenhang met de aangrenzende Dierenwijk te 
versterken. Om de begraafplaats nu goed bij te houden is met het bestuur van de aangrenzende Rooms 
Katholieke begraafplaats de overdracht van het beheer van de gemeentelijke begraafplaats voorbereid.  
Het college heeft besloten om het regulier beheer (bestaand uit onderhoud, administratie en begravingen) 
van de gemeentelijke begraafplaats aan de Hermelijnstraat met ingang van 1 januari 2010 over te dragen 
aan de Parochie door het sluiten van een beheerovereenkomst (bijlage 4) en afspraken over de uitvoering 
vast te leggen in een protocol (bijlage 5). 
 
Voor goede toepassing en handhaving van de regels voor het beheer en gebruik van de begraafplaats is 
door het college besloten het reglement van de Parochie (bijlage 3) ook op de gemeentelijke begraafplaats 
toe te passen. Daarom kan de gemeentelijke Verordening op het gebruik en beheer van de algemene 
begraafplaats (1962) ingetrokken worden. 
In verband met de verouderde tarifering moet de Verordening begraafrecht 1983 worden ingetrokken. Een 
nieuwe verordening is opgesteld: de Verordening Begraafrechten Helmond 2010.  
 
Met de overeenkomst en de verordening voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen voor lijkbezorging en 
voorzien wij in de verwachte zeer beperkte begraafbehoefte voor de gemeentelijke begraafplaats (conform 
de Behoefte- en capaciteitsbepaling Begraafplaatsen Helmond, Genius Loci, 2008). 
 
Aan u wordt gevraagd de raad te adviseren over dit voorstel 

Financiële aspecten en dekking: Voor financiële dekking van de structurele kosten (circa  € 5.000 per jaar) 
voor vergoeding van onderhoud en administratie aan de Parochie zijn de reguliere middelen toereikend. 

Met dit verzoek mee te zenden stukken:  
1. concept-raadsvoorstel Verordening Begraafrechten Helmond 2010; 
2. Tarieventabel 2010 behorend bij de Verordening Begraafrechten Helmond 2010. 

 
Voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer in Boscotondo: 
3. Reglement op het beheer en het gebruik van de begraafplaats aan de Molenstraat te Helmond en de 

op het reglement gebaseerde Nadere Regels (R.K. Parochie H. Lambertus, 9/10/03); 
4. Beheerovereenkomst; 
5. Protocol registratie en administratie gemeentelijke begraafplaats Helmond.  
 

Het college van B en W verzoekt:       
Ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad op 6 juli 2010  en ter advisering aan de commissie 
MO&E op 17 juni 2010. 

 


