UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Reglement inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der
graven voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op artikelen 15 bis § 2 tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20.07.1971 en errata op de begraafplaatsen en
lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 (BS 10 februari 2004) inzake begraafplaatsen en lijkbezorging;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het KB van 14.10.1991, betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en
verordeningen van de gemeenteoverheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria (BS 28 juni 2004);
Overwegende dat de beperkte vrije ruimte op de begraafplaatsen het noodzakelijk maakt de oudste grafmonumenten te
verwijderen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 2 neen-stemmen (Gust Van den Bruel , Ann Peeters)
bij 2 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters)
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019, kunnen tijdelijke begraafplaatsen in de gewone parken bij de periodieke
omwenteling der graven, behouden worden tot een volgende omwenteling, mits betaling van een bedrag van:
- voor aanslagjaar 2013: € 513
- voor aanslagjaar 2014: € 525
- voor aanslagjaar 2015: € 538
- voor aanslagjaar 2016: € 552
- voor aanslagjaar 2017: € 566
- voor aanslagjaar 2018: € 580
- voor aanslagjaar 2019: € 594
Het graf wordt ontgraven en op een andere plaats op het kerkhof herbegraven. Voor de gewone begravingen is dit
aansluitend op het park van de gewone begravingen en voor de concessies (kan eventueel aangekocht worden) is dit
aansluitend op het park van de begravingen met een concessie.
Artikel 2
Het verschuldigd bedrag wordt betaald in handen van de ontvanger. Het kwijtschrift dat onmiddellijk wordt afgeleverd,
dient op elk verzoek van de gemeentebeambten vertoond te worden.
Artikel 3
Het bedrag voor deze overeenkomst wordt eisbaar op het ogenblik van de vraag tot het behouden van het grafmonument.
Artikel 4
Deze beslissing zal, via de lijst van behandelde punten aan de hogere Overheid ter kennis worden gebracht.

Namens de gemeenteraad,
1

Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert

2

