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De ondergetekenden: 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Leusden, gevestigd aan ’t Erf 1 te 
Leusden, ten dezen vertegenwoordigd door haar raad, hierna gemeente Leusden; 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd aan het 
Stadhuisplein 1 te Amersfoort, ten dezen vertegenwoordigd door haar raad, hierna 
gemeente Amersfoort,  

hierna gezamenlijk ook te noemen Gemeenten; 

Overwegende dat: 
A. De gemeente Leusden aan de gemeente Amersfoort toestemming als bedoeld in artikel 

36, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging heeft gegeven voor het voeren van de 
begraafplaats ‘Rusthof’ als gemeentelijke begraafplaats ; 

B. De gemeente Amersfoort privaatrechtelijk eigenaar is van de grond waarop de 
gemeentelijke  begraafplaats is gevestigd en deze die gelegen is op het grondgebied van 
de gemeente Leusden; 

C. De gemeente Amersfoort voert het beheer van de gemeentelijke begraafplaats ‘Rusthof’; 
D. De raad van de gemeente Leusden het bevoegd orgaan is om de verordening 

betreffende de begraafplaatsen gelegen op haar grondgebied dient vast te stellen; 
E. De Wet op de lijkbezorging (artikel 36, tweede lid)voorschrijft dat de raad van de 

gemeente Leusden bij het opstellen van de verordening overstemming bereikt van de 
raad van de gemeente wiens algemene begraafplaats het betreft; 

F. Deze bestuursovereenkomst betreft een regeling zonder meer zoals bedoeld in artikel 1, 
lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

Komen als volgt overeen: 

Artikel 1. Doel van deze Bestuursovereenkomst 
Het vastleggen van de bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten ten aanzien van de 
totstandkoming en toekomstige wijzigingen van de verordening betreffende de gemeentelijke 
begraafplaats ‘Rusthof’. 

Artikel 2. Proces verordening 
2.1. De verordening wordt gezamenlijk ambtelijk voorbereid, waarbij de gemeente 

Amersfoort, binnen de kaders van de Wet op de lijkbezorging, de conceptverordening 
schrijft op een wijze die past bij haar organisatie en de gemeentelijke begraafplaats. 
Hierna wordt de verordening in routing voor besluitvorming door de raad van de 
gemeente Leusden gebracht. 

2.2. De raden van de gemeenten zoeken gezamenlijk afstemming over de inhoud van de 
verordening. 

2.3. Na de gezamenlijke vergadering besluit de raad van de gemeente Amersfoort of zij 
instemt met de verordening en indien dit niet het geval is, met welke onderdelen niet 
en waarom niet. Het besluit wordt verzonden aan de raad van de gemeente Leusden. 

2.4. In het geval de raad van de gemeente Amersfoort instemt met de verordening besluit 
de raad van de gemeente Leusden hierover. Als de verordening ongewijzigd wordt 
aangenomen, wordt deze door de gemeente Leusden gepubliceerd en wordt de 
gemeente Amersfoort hiervan op de hoogte gesteld. Indien de raad van de gemeente 
Leusden amendementen wenst door te voeren, kan de raad niet besluiten over de 
verordening. De amendementen worden dan aan de raad van de gemeente 
Amersfoort voorgelegd, waarna die raad een besluit neemt over al dan niet 
instemmen met de amendementen. 
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2.5. In het geval de raad van de gemeente Amersfoort niet instemt met de verordening 
en/of amendementen, staat het de raad van de gemeente Leusden niet vrij de 
verordening aan te nemen. In overeenstemming met de Wet op de lijkbezorging zal 
de kwestie dan worden voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht. 

2.6. Het proces zoals in dit artikel weergegeven geldt eveneens voor wijzigingen van de 
verordening. 
 

Artikel 3. Bevoegdheden 
3.1. Het college van de gemeente Amersfoort wordt door de raad van de gemeente 

Leusden belast met de uitvoering van de verordening gemeentelijke begraafplaats 
‘Rusthof’. Daar waar in de verordening gesproken wordt over ‘college’ wordt het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bedoeld. 

3.2. Het college van de gemeente Amersfoort is bevoegd, voor zover de verordening dit 
niet verbiedt, voor deze bevoegdheden mandaat te verlenen. 

Artikel 4. Looptijd overeenkomst 
Deze overeenkomst heeft een looptijd gelijk aan de duur van het bestaan van de 
gemeentelijke begraafplaats ‘Rusthof’ op grondgebied van de gemeente Leusden.  

Artikel 5. Toepasselijk recht 
5.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
5.2 Geschillen die uit of in verband met deze bestuursovereenkomst tussen gemeenten 

of haar organen ontstaan, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden 
opgelost. Is een minnelijke regeling niet mogelijk dan zullen geschillen in eerste 
aanleg worden voorgelegd aan een ter zake bevoegde rechter. 

Aldus overeengekomen bij besluit door de raden van de 

Gemeente Leusden op 10 november 2022  Gemeente Amersfoort op 8 november 2022 
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Burgemeester      Burgemeester 
 
 
 


