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MANDAATREGELING BEHEER BEGRAAFPLAATS 2010 
 
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Austerlitz, gelet op artikel 2 
van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te 
Austerlitz, 
 
besluit 
 
I. De uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in het voornoemde reglement én zoals 

specifiek aangegeven in het tot dit besluit behorende overzicht, te mandateren aan de 
beheerder. 

II. Het tekenen van de stukken zoals vermeld in het tot dit besluit behorende overzicht te 
mandateren aan de beheerder. 

III. Het begrip mandaat te definiëren conform hetgeen daarover is vastgelegd in de Algemene 
Wet Bestuursrecht  

IV. Ten aanzien van de uitoefening van de onder I. en II. van dit besluit bedoelde mandaten de 
volgende bepalingen vast te stellen: 
 
Artikel 1 
In de volgende gevallen waarin sprake is van een namens het college van kerkrentmeesters 
te nemen besluit, legt de beheerder dit vooraf aan het college voor: 

 a.  als het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid; 
 b.  als er, behalve in zaken van een routinematig karakter, rekening mee moet worden     

gehouden dat het college op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit kan  
worden aangesproken; 

 c.  als uit het te nemen besluit belangrijke al dan niet financiële consequenties kunnen 
voortvloeien 

 d.  indien een lid van het college dit kenbaar heeft gemaakt. 
 
Artikel 2 
Onder de uitvoering van de bevoegdheden zoals aangegeven in het tot dit besluit 
behorende overzicht wordt tevens verstaan: 
- het verrichten van alle voorbereidingshandelingen 
- het voeren van correspondentie en financiële administratie 
- het verstrekken van informatie 
 
Artikel 3 
Bij de uitoefening van het mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: 
 
 
“Namens het college van kerkrentmeesters, 
  met vriendelijke groet / hoogachtend, “  
 
gevolgd door de handtekening, naam en functienaam 
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V. Het in I. en II. genoemde overzicht als volgt vast te stellen:  

 

Volg 
nr. 

artikel  
reglement 

korte omschrijving 

1 art. 4 Bijhouden register van alle op de begraafplaats begraven 
lijken en bijgezette asbussen 

2 art. 6, & 7.2 Geven van aanwijzingen om orde te handhaven 

3 art. 8 Verlenen van schriftelijke toestemming om bij opgraven 
van lijken en het ruimen aanwezig te zijn 

4 art. 13 Opmaken van een akte tot grafuitgifte 

5 art. 14 Berichten omtrent verstrijken van uitgiftetermijnen 

6 art. 15 Overschrijven van rechten resp. vervallen verklaren van 
rechten  

7 art. 16 Schriftelijk bevestigen i.g.v. afstandverklaring is 
ontvangen 

8 art. 17 Verlenen vergunning voor gedenkteken 

9 art. 20  Aanschrijven rechthebbenden inzake onderhoud en / of 
verwijderen van grafbedekking i.g.v. risicovolle situaties 

10 art. 21 Doen ruimen van graven, voor zover het de uitvoering 
van een besluit van het college van kerkrentmeesters 
betreft 

11 art. 22 Bijhouden lijst historische graven 

 
 

VI. Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel „Mandaatregeling beheer begraafplaats 
2010‟. 

 
   Austerlitz, 4 november 2010 
 

Het college van kerkrentmeesters voornoemd, 
 
 
 
B.A. Rueck, voorzitter   
 
 
 
A. Selderijk, secretaris  
 
 
 
J. van Luttikhuizen, penningmeester 

 


