UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad
ZITTING VAN 30 december 2013.
__________
Provincie
OOST-VLAANDEREN
____________
GEMEENTE
9570 L I E R D E

Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter;
SOETENS Jurgen, burgemeester;
MORTIER Rudy, ANTOINE Erna, EEMAN André, DE VILLE Marc, VAN DER
STRAETEN Godelieve, schepenen ;
VAN DE MAELE Antoine, DE PRAETERE Guy, VAN DE PONTSEELE Dirk,
COSYNS Pascal, SCHEIRLINCKX Katelijne, VEKEMAN Steven, VAN DEN
BROECK Peter, WASTYN Bertrand, VERLEYSEN Dina, DE GEETER Ann,
raadsleden;
en POISSON Johan, secretaris.
_____________

Dagorde: Omvorming niet-geconcedeerd graf naar een concessie n.a.v. de ontruiming
kerkhoven in 2015.

De Raad,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 26 van het
gemeentedecreet;
Gelet op artikel 5§2,6,7 en 8 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging bij de omvorming tot een concessie; inzonderheid de artikelen 18, 26§2;
Gelet op de omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat op 16 oktober 2013 een procedure tot ontruiming van de niet-geconcedeerd (nietgekochte) graven en de verlopen concessies werd gestart;
Overwegende dat gedurende 1 jaar de ontruiming wordt bekend gemaakt aan het betrokken
grafmonument, alsook aan de ingang van de begraafplaats;
Overwegende dat de procedure betrekking heeft op een aantal graven van overledenen met uiterste
overlijdensdatum 31 december 1995, waarbij de aankondiging één jaar voor het verstrijken van de
einde looptijd;
Overwegende dat vanaf februari 2015 de ontruiming zal worden uitgevoerd,
Overwegende dat het billijk en ruimtelijke aanvaardbaar wordt geacht om een omvorming van een
niet-geconcedeerd graf naar een concessie mogelijk te maken;
Overwegende dat in voorkomend geval de mogelijkheid dient te worden geboden om een nietgeconcedeerd graf om te vormen tot een concessie;
Overwegende dat in het voorkomende geval de concessie kan worden verleend voor een periode van
30 jaar en voormelde termijn start vanaf de datum van het overlijden;
Overwegende dat de aanvraag tot omvorming schriftelijk moet worden ingediend bij het College van
burgemeester en schepenen voor 1 december 2014;
Overwegende dat aan deze beslissing de nodige ruchtbaarheid zal worden gegeven, middels een
publicatie in het gemeentelijk informatieblad, op de website en middels aanplakking aan de ingang
van de begraafplaatsen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: éénparig
Art. 1: Een omvorming van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie wordt mogelijk gemaakt

naar aanleiding van de ontruiming die zal worden gestart vanaf februari 2015.
Art. 2: De concessie bij omvorming van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie wordt
verleend voor een periode van 30 jaar en voormelde termijn start vanaf de datum van het overlijden
aan de huidige concessieprijzen:
voor 1 persoon: € 480
voor 2 personen (boven elkaar): € 720
Art. 3: De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het College van burgemeester en
schepenen vóór 1 december 2014, dus na het verloop van de termijn van 1 jaar aanplakking.
Art. 4: Een publicatie ter kennisgeving zal gebeuren in het gemeentelijk informatieblad en op de
website en zal aangeplakt worden aan de ingang van de begraafplaatsen.

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de Raad :
De gemeentesecretaris,
w.g. J. Poisson.

De voorzitter,
w.g. M. Dooms.
Voor eensluidend afschrift :

De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Johan Poisson.

Melissa Dooms.

