voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012
Portefeuillehouder

: A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : Barry Hofland

Nummer raadsvoorstel: RAD-000665

en: H. Schoenmakers
Doorkiesnummer

: (0495) 575 431

Agendapunt: 8

Hofland, Barry PUZA S2
RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120515

ONDERWERP
a. Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
b. Vaststellen "Tarieventabel leges 2012, versie 2" behorende bij de "Legesverordening 2012".
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden momenteel in de gemeente Weert
alleen op de volgende vier permanente trouwlocaties plaats:
Stadhuis;
Paterskerk de Biest;
Gemeentemuseum De Tiendschuur;
Jacob van Horne museum (op vrijdagen).
Trouwen op alternatieve (zelf gekozen) locaties in Nederland is een begrip geworden. De “ontrouw”
aan het stadhuis neemt landelijk steeds grotere vormen aan. Veel gemeenten zijn in de afgelopen
jaren al overgegaan tot een systematiek, waarbij aspirant bruidsparen de mogelijkheid wordt
geboden, te trouwen op een zelf gekozen locatie, bijvoorbeeld in een horecagelegenheid.
Ook in Weert wordt regelmatig de vraag gesteld, of het mogelijk is om op een andere dan de
permanent aangewezen locaties, te trouwen.
PROBLEEMSTELLING
Met de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 is er in gemeenteland
onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheid tot aanwijzing van een “huis der gemeente”, hierna
trouwlocatie. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) was van mening dat het College
hiertoe bevoegd was. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de
gemeenteraad tot het aanwijzen van een trouwlocatie moet overgaan, tenzij deze bevoegdheid is
gedelegeerd aan het College. Inmiddels is gebleken dat het standpunt van de VNG moet worden
gevolgd. Gelet op het bepaalde in artikel 108, in verbinding met artikel 147 lid 2 Gemeentewet, is
uw raad momenteel (nog) bevoegd tot het aanwijzen van trouwlocaties.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Delegeren bevoegdheden
De raad kan de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties delegeren aan het College.
Hiermee kan vlotter worden ingespeeld op verzoeken tot aanwijzing, immers de behandeltijd
wordt hierdoor aanzienlijk verkort. De aard van deze bevoegdheid verzet zich niet tegen delegatie.
Voor de uitvoering met betrekking tot de aanwijzing van incidentele trouwlocaties dienen
beleidsregels te worden vastgesteld. De beleidsregels geven de criteria waaraan een incidentele
trouwlocatie moet voldoen om voor aanwijzing in aanmerking te komen. Hierdoor is het voor
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aspirant bruidsparen duidelijk onder welke voorwaarden zelf gekozen trouwlocaties kunnen worden
aangewezen.
De raad kan deze beleidsregels zelf vaststellen of dit overlaten aan het College. Het laatste
verdient de voorkeur. De beleidsregels kunnen dan eenvoudiger worden aangepast, waardoor
adequater kan worden gereageerd op actuele vragen of situaties. Bovendien kan het College dan
zelf de noodzakelijke belangenafweging maken.
Wij stellen uw raad voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan ons
College en ermee akkoord te gaan dat de beleidsregels tot de aanwijzing van incidentele trouwlocaties worden vastgesteld door het College.
Om de trouwmogelijkheden te verruimen en daarmee meer te kunnen voldoen aan de persoonlijke
wensen van een bruidspaar, zullen de beleidsregels betrekking hebben op in ieder geval de
volgende criteria:
1. de trouwlocatie moet zich bevinden op vaste grond of op een vaartuig dat aangemeerd is;
2. de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie vindt anders dan op een vaartuig dat
aangemeerd is, plaats in een gebouw dan wel in een degelijke en weersbestendige (party)tent
of tuinhuis behorende bij een gebouw;
3. de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede smaak en zeden;
4. de trouwlocatie is ten aanzien van de (brand)veiligheid geschikt;
5. de openbaarheid moet gewaarborgd zijn (artikel 63 Burgelijk Wetboek, boek 1);
6. de partners en de eigenaar van de beoogde trouwlocatie zijn verantwoordelijk voor de inrichting
en de aankleding van de gewenste locatie;
7. tenminste aanwezig op de locatie:
- een tafel en een voldoende aantal zitplaatsen;
- gelegenheid voor de trouwambtenaar om zich om te kleden en te verzorgen;
- sanitaire voorzieningen.
Vervolgprocedure
Nadat uw raad de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties heeft gedelegeerd en ook het
vaststellen van beleidsregels overlaat aan het College, stelt het College de concept-beleidsregels
vast. Hierbij zal inspraak worden verleend conform de gemeentelijke inspraakverordening. Na de
mogelijkheid van inspraak stelt het College de beleidsregels voor het aanwijzen van incidentele
trouwlocaties definitief vast. Het College zal tevens de vier huidige permanente trouwlocaties
vaststellen.
Legestarief trouwen op eigen locatie
Om de mogelijkheid van het trouwen op eigen locatie per 1 september 2012 voor bruidsparen
mogelijk te maken, is het noodzakelijk nu al tot de vaststelling van een nieuw tarief over te gaan.
Om doorberekening van de kosten te formaliseren wordt voorgesteld artikel 1.1.a sub f (blz. 5 in
bijgevoegde concept-tarieventabel leges) aan de tarieventabel leges toe te voegen. Voornoemd
artikel bestaat uit een vast tarief en is budgetneutraal verwerkt.
COMMUNICATIE
Inwoners worden na vaststelling van de beleidsregels uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe
mogelijkheden van trouwen in Weert. Ook vindt dan de bekendmaking van de “Tarieventabel leges
2012, versie 2”, plaats met behulp van een publicatie en de ter inzage legging conform de
Gemeentewet.
EVALUATIE
De mogelijkheid van het trouwen op eigen locaties wordt in het vierde kwartaal van 2013
geëvalueerd. Het voorgesteld tarief voor de dienstverlening voor het trouwen op eigen locatie is tot
stand gekomen op basis van geraamde kosten en geraamde baten. Evaluatie van het tarief zal
medio 2013 plaatsvinden omdat dan verwacht wordt over voldoende ervaringscijfers te beschikken.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

¾

Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA en D66 stemmen in met het voorstel. Het
CDA stemt eveneens in met het voorstel, maar merkt op gezien het principe
'scheiding van kerk en staat' geen voorstander te zijn van het gecombineerd in
een kerk laten plaatsvinden van het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk. De
fractie is ook akkoord met het voorstel om te delegeren, maar vraagt of de raad
de beschikking krijgt over de beleidsregels. VVD vindt het overdreven dat in het
raadsvoorstel trouwen in een vliegtuig is uitgesloten en dat er staantafels
vermeld worden.

VOORSTEL COLLEGE
1. Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
2. Vaststellen "Tarieventabel leges 2012, versie 2" behorende bij de "Legesverordening 2012".
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012;

besluit:
1. Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
2. Vaststellen "Tarieventabel leges 2012, versie 2" behorende bij de "Legesverordening 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

