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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
____

GEMEENTE
1745 OPWIJK

ZITTING 28 mei 2013
____________________________
Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid – voorzitster;
Albert Beerens, burgemeester
Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen;
Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter/lid van het College;
Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert, Mevr.
Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William Engels,
Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne
De Bondt, Mevr. Els Van Buggenhout, Willy Segers, Mevr.
Inge De Nil, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc
De Ridder, Mevr. Marieke De Medts en Wouter Van
Driessche, raadsleden
en J. Van Damme, gemeentesecretaris
_________________________________________________
Punt :
a) Schrapping met ingang van 1 juni 2013 in artikel 1 van de
beslissing van de gemeenteraad dd. 13 december 2012 punt 2
verlengen van de bestaande gemeenteraadsbesluiten betreffende
belastingen en retributies met één jaar (voor het dienstjaar 2013)
behalve de aanvullende opcentiemen op de personenbelasting en
op de onroerende voorheffing en de algemene belasting van de
zinsnede “Tariefreglement op de grafconcessies voor de
dienstjaren 2009 tot en met 2012 (gemeenteraad 27 november
2008)
b) Goedkeuring van een tariefreglement op de concessies op de
begraafplaatsen voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018 met
ingang van 1 juni 2013.
________________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2008 houdende de
goedkeuring van een tariefreglement op de grafconcessies voor de dienstjaren 2009
tot en met 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 houdende het
verlengen van de bestaande gemeenteraadsbesluiten betreffende belastingen en
retributies met één jaar (voor het dienstjaar 2013) behalve de opcentiemen op de
personenbelasting en op de onroerende voorheffing en de algemene belasting;

Gelet op het feit dat decretaal bepaald werd dat burgers kunnen vastleggen in een
wilsuiting waar ze willen begraven worden;
Gelet op het feit dat bepaalde inwoners verzoeken om het stoffelijk overschot van
hun overleden familielid te kunnen laten overbrengen naar een begraafplaats in
Opwijk ook al waren zij nooit ingeschreven in de gemeente ;
Gelet op het feit dat om hieraan tegemoet te komen deze mogelijkheid werd
opgenomen in het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen dat door de
Gemeenteraad in zitting van 28 mei 2013 wordt vastgesteld;
Gelet op het feit dat het tarief moet worden bepaald waartegen de betrokken families
een concessie kunnen aankopen op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248
tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende
de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met … ja-stemmen tegen… neen-stemmen bij … onthoudingen.
BESLUIT
Artikel 1 :
Met ingang van 1 juni 2013 wordt in artikel 1 van de beslissing van de
gemeenteraad dd. 13 december 2012 punt 2 verlengen van de bestaande
gemeenteraadsbesluiten betreffende belastingen en retributies met één jaar (voor
het dienstjaar 2013) behalve de aanvullende opcentiemen op de
personenbelasting en op de onroerende voorheffing en de algemene belasting
wordt de zinsnede “Tariefreglement op de grafconcessies voor de dienstjaren
2009 tot en met 2012 (gemeenteraad 27 november 2008)” geschrapt.
Artikel 2 :
Het tarief voor de nieuwe concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt
als volgt vastgesteld voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018 met ingang van 1
juni 2013 :

Perceel grond :
- voor een 25-jarige grondvergunning voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 744 Eur
- voor een 50-jarige grondvergunning voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 1.487 Eur
Columbarium, urnenveld :
- voor een concessie van 25 jaar voor maximum 2 urnen : 744 Eur
- voor een concessie van 50 jaar voor maximum 2 urnen : 1.487 Eur
Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in
de gemeente, worden de tarieven voor concessies verdubbeld :
nieuwe concessie 25 jaar : 744 Eur x 2 = 1.488 Eur
nieuwe concessie 50 jaar : 1.487 Eur x 2 = 2.974 Eur.
Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente, worden de tarieven
verdrievoudigd :
nieuwe concessie 25 jaar : 744 Eur x 3 = 2.232 Eur
nieuwe concessie 50 jaar : 1.487 Eur x 3 = 4.461 Eur.
Artikel 3 :
In geval van bijzetting of verstrijking van de looptijd worden de concessies
hernieuwd :
- alle concessies voor 25 jaar (zowel de lopende als diegene waarvan de uiterste
vervaldatum is bereikt) voor een periode van 10 of 25 jaar
- alle concessies voor 50 jaar (zowel de lopende als diegene waarvan de uiterste
vervaldatum is bereikt) voor een periode van 10, 25 of 50 jaar.
tegen volgend tarief :
verlenging van 10 jaar : 297,60 Eur
verlenging van 25 jaar : 744 Eur
verlenging van 50 jaar : 1.477 Eur.
Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in
de gemeente, worden de tarieven voor hernieuwing van concessies verdubbeld :
verlenging van 10 jaar : 297,60 Eur x 2 = 595,20 Eur
verlenging van 25 jaar : 744 Eur x 2 = 1488 Eur
verlenging van 50 jaar : 1.477 Eur x 2 = 2954 Eur
Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente, worden de tarieven voor
hernieuwing van concessies verdrievoudigd :

verlenging van 10 jaar : 297,60 Eur x 3 = 892,80 Eur
verlenging van 25 jaar : 744 Eur x 3 = 2.232
Eur
verlenging van 50 jaar : 1.477 Eur x 3 = 4.431
Eur
Artikel 4 :
De voormelde tarieven moeten worden betaald door de aanvragers van nieuwe
concessies of de verlenging van bestaande concessies.
Artikel 5 :
De E.G. Ambtenaren, die door hun persoonlijk statuut, vrijgesteld zijn van
inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente
verblijven, worden gelijkgesteld met de personen, die ingeschreven zijn in de
registers.
Artikel 6 :
De beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2008, houdende de
goedkeuring van een tariefreglement op de grafconcessies voor de dienstjaren 2009
tot en met 2012, verlengd voor het dienstjaar 2013 door de beslissing van de
gemeenteraad van 13 december 2012 houdende het verlengen van de bestaande
gemeenteraadsbesluiten betreffende belastingen en retributies met één jaar (voor
het dienstjaar 2013) behalve de opcentiemen op de personenbelasting en op de
onroerende voorheffing en de algemene belasting, wordt opgeheven.
Artikel 7 :
Deze beslissing zal worden meegedeeld aan :
- de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
- de dienst Burgerzaken van gemeente Opwijk
- de dienst Infrastructuur van gemeente Opwijk
- de dienst Financiën van gemeente Opwijk.
Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. J. Van Damme

de voorzitster,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, ………………….
In opdracht :

José VAN DAMME
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske Vermeir
Voorzitster Gemeenteraad

