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Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Op 5 oktober 2010 heeft het college van B&W besloten Pakhuis Hollandia “De Stoomhal” aan te
wijzen als externe trouwlocatie met een proefperiode van 1 jaar, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012.
Inmiddels is gebleken dat De Stoomhal als trouwlocatie aantrekkingskracht heeft en toegevoegde
waarde biedt in het aanbod aan trouwlocaties binnen de gemeente.
De gemeenteraad heeft op 27 maart 2012 besloten het aanwijzen van externe trouwlocaties met
terugwerkende kracht vanaf 18 juni 2007 tot en met 13 maart 2012 te delegeren aan het college van
Burgemeester en Wethouders. Hierdoor is het besluit van 5 oktober 2010 rechtsgeldig.
Per 14 maart zal ieder besluit voor het aanwijzen van een trouwlocatie worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Om deze reden wordt onderhavig voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ter
besluitvorming.
Bestaand beleid
Het aanwijzen van een trouwlocatie, een ‘huis der gemeente’ is de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Om een locatie als “huis der gemeente” aan te wijzen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
- Huwelijksvoltrekking moet in een gebouw plaatsvinden;
- Het gebouw moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor in- en mindervaliden;
- De gemeente stelt de ruimte ter beschikking, voert de agenda en int de leges
- Er moeten regelmatig huwelijken worden voltrokken;
- Met het aanwijzen van trouwlocaties in commerciële bedrijven is de gemeente
terughoudend. Indien een commercieel bedrijf als trouwlocatie wordt aangewezen, is het
bedrijf of instelling die een sterke binding heeft met het gemeentebestuur;
- Geen bedrijfsvoeringsaspecten met betrekking tot de huwelijksvoltrekking;
- De locatie moet beschikken over voldoende parkeerfaciliteiten;
- Het gaan naar en vertrek vanaf de trouwlocatie door het bruidspaar en hun gasten mag
geen verkeersbelemmerende gevolgen hebben;
- De tijdstippen waarop de locatie (voor iedereen) toegankelijk is worden vastgesteld door de
gemeente Wormerland (agendabeheer);
- Aanwezigheid van een geluidsinstallatie;
- Begeleiding van het bruidspaar aanwezig is;
- Kleed- en pauzeruimte voor de babs aanwezig is;
- De ruimte moet ook beschikbaar zijn voor het vastleggen van partnerschapsregistraties en
huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht;
- De gemeente vrijwaren voor eventuele schadeaanspraken indien de locatie niet, niet tijdig,
of volledig beschikbaar is voor het bruidspaar. Ook moet de gemeente gevrijwaard worden
voor situaties waarbij het gezelschap op enigerlei andere wijze schade kan oplopen.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Het verlengen van de mogelijkheid om te trouwen in Pakhuis Hollandia “De Stoomhal” voor een
periode van 5 jaar van 16 mei 2012 tot en met 15 mei 2017.
Conceptbesluit
De gemeenteraad voor te stellen pakhuis Hollandia “De Stoomhal”, aan te wijzen als huis der gemeente,
voor een periode van 5 jaren, van 16 mei 2012 tot en met 15 mei 2017.
Bevoegdheid
Aanwijzing huis der gemeente :Gemeenteraad
Het college regelt de openingstijden van de afdeling burgerlijke stand en bepaalt de tijdstippen waarop
huwelijken worden voltrokken. De legesverordening regelt onder meer de tarieven, die voor een
huwelijksvoltrekking zijn verschuldigd.
Communicatie
Publicatie op gemeentepagina na besluitvorming.

Beslag op middelen
Geen
Tijdpad/procedure
Aanwijzing locatie van 16 mei 2012 tot en met 15 mei 2017.
Evaluatie
Een jaar voor het voor het eind van de vastgestelde periode zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij
gekeken wordt of continuering van de aanwijzing gewenst is. De uitkomst hiervoor zal worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag ter besluitvorming. Deze ruime periode voor het eind van de
aanwijzing is ingegeven door het feit dat huwelijken vaak een jaar van te voren worden besproken.
Hierdoor kan de exploitant van “De Stoomhal” anticiperen op de verzoeken voor het jaar daarna.

