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Interne zaken - Dienst bevolking 

 2. TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE BIJ BEGRAVING VAN OUDSTRIJDERS (1914-1918 EN 
1940-1945) 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de vraag van 13 september 2010 van de oudstrijdersvereniging van Vlijtingen aan het college 
van burgemeester en schepenen om de aankoop en financiering van de gedachtenisplaatjes voor de 
oudstrijders 1940-1945 op zich te nemen; 
Gelet op de vraag van 22 januari 2013 van de oudstrijdersverenigingen aan het college van 
burgemeester en schepenen om ook de aankoop en financiering van de gedachtenisplaatjes voor de 
oudstrijders 1914-1918 op zich te nemen; 
Gelet op de beslissing van de GR van 14/05/2002 waarin wordt opgenomen dat de gemeente 25 euro 
ter beschikking stelt van de bond van oudstrijders voor de aankoop van een rouwkrans wanneer een 
oudstrijder overlijdt. 
Gelet op de beslissing van het CBS van 22/12/2011 en 28/02/2013 waarbij de aankoop door de 
gemeente Riemst van gedachtenisplaatjes voor respectievelijk de oudstrijders van '45-'45 en '14-'18 
wordt geregeld. 
Overwegende dat het gemeentebestuur een tussenkomst wilt doen voor het helpen dekken van de 
begrafeniskosten van de oudstrijdersbonden bij het overlijden van hun leden. 
Overwegende dat het gemeentebestuur de gedachtenisplaatjes voor de oudstrijders van 1940-45 en 
1914-1918 zal aankopen en beheren. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0  onthoudingen. 
artikel 1:  
Bij het overlijden van een oudstrijder van 1914-18 of van 1940-45 zal de gemeente een som van 25 euro 
ter beschikking stellen van de bond der oudstrijders, voor het aankopen van een rouwkrans voor hun 
overleden lid. 
artikel 2:  
Het gemeentebestuur koopt gedachtenisplaatjes ter waarde van 25 euro/stuk voor de oudstrijders aan 
(12 cm diameter, bestaande uit de driekleur met daarrond de tekst 'oudstrijder 40-45' of 'oudstrijder 14-
18'). Deze zullen ter beschikking staan om op de graven van de oudstrijders 1914-18 en 1940-45 van 
Riemst geplaatst te worden. 
artikel 3:  
De uitgaven voor de rouwkrans voor overleden oudstrijders van 1914-18 of 1940-45 zijn te betalen met 
de kredieten voorzien onder artikel 763/123/16. De uitgaven voor de gedachtenisplaatjes voor overleden 
oudstrijders van 1914-18 en 1940-45 zijn te betalen met de kredieten voorzien onder artikel 
878/05/124/02.  

 
 



 

 

 
artikel 4:  
De som van 25 euro voor de rouwkrans wordt aan de vereniging waarvan de overledene lid was 
overgemaakt, na voorlegging van een verklaring dat de overledene oudstrijder (1914-18 of 1940-45) en 
lid was van de bond. Het gedachtenisplaatje wordt op voorlegging van hetzelfde bewijsstuk ter 
beschikking gesteld van de bond waarvan de oudstrijder (1914-18 of 1940-45) lid was. De bond van 
oudstrijders zal in overleg met de familie de plaatsing van het gedachtenisplaatje op zich nemen. 
artikel 5:  
De gemeenteraadsbeslissing van 14 mei 2002 betreffende de tussenkomst van de gemeente Riemst bij 
begraving van oudstrijders 1914-18 en 1940-45 wordt opgeheven met terugwerkende kracht vanaf 
01/01/2013. 
artikel 6 
Afschrift van dit besluit aan de dienst bevolking, de rekendienst en gemeenteontvanger. 
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