ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

13 maart 2012
delegatie aanwijzen trouwlocaties met terugwerkende kracht

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: M. Schaafsma
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Dienstverlening
: Burgerzaken
: Gerard Asselman

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

: BM

: 13 maart 2012
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
De gemeenteraad voor te stellen 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. Per 14 maart 2012
zal ieder besluit voor het aanwijzen van een trouwlocatie worden voorgelegd aan de raad.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee



Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Het aanwijzen van “het huis der gemeente” (dwz trouwlocaties) is in beginsel een bevoegdheid van de
gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders om adequaat te kunnen inspelen op verzoeken tot aanwijzing,
aangezien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen delegatie verzet. Abusievelijk is het college
ervan uit gegaan dat door de dualisering van het gemeentebestuur deze bevoegdheid automatisch is
overgegaan naar het college. Op 18 juni 2007 heeft het college besloten beleidsregels vast te stellen
omtrent het aanwijzen van externe trouwlocaties. Nadien heeft het college 2 locaties aangewezen, te
weten de kerk in Jisp en de stoomhal in Wormer. De overige locaties, Gemeentehuis en het oude
Raadhuis in Jisp zijn bevoegd aangewezen door de gemeenteraad..
In 2010 en 2011 zijn in totaal 6 huwelijken gesloten in de Kerk in Jisp en de Stoomhal in Wormer.
Deze huwelijken zouden niet rechtsgeldig zijn doordat de aanwijzing van de locatie onbevoegd
gedaan is. Echter dit is met terugwerkende kracht door een raadsbesluit te repareren, waardoor de
huwelijken alsnog rechtsgeldig zijn.
Bestaand beleid
Het Burgerlijk Wetboek stelt dat een huwelijk in het openbaar in het gemeentehuis moet worden
voltrokken. Het aanwijzen van een huis der gemeente is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De
raad kan de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties delegeren aan het college, aangezien
de aard van de bevoegdheid zich niet tegen delegatie verzet.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Omdat de volgende huwelijkslocaties onbevoegd zijn aangewezen door het college van burgemeester
en wethouders als “huis der gemeente” is het voorstel om dit met terugwerkende kracht te delegeren
aan het college van burgemeester en wethouders vanaf 18 juni 2007 tot en met 13 maart 2012. Het
Kerkje in Jisp en de Stoomhal in Wormer zijn daarmee permanent aangewezen als trouwlocatie, en
Dorpshuis De Lepelaar voor één dag op 28 april 2012.
Hierdoor zullen de zes in 2010 en 2011 gesloten huwelijken en het nog te sluiten huwelijk in 2012 op
deze locaties alsnog rechtsgeldig zijn.
Vanaf 14 maart 2012 worden besluiten tot aanwijzing van nieuwe trouwlocaties conform de wet
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Conceptbesluit
De gemeenteraad voor te stellen 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. Per 14 maart 2012 zal ieder besluit voor het aanwijzen van een trouwlocatie worden
voorgelegd aan de raad.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Communicatie
Publicatie op gemeentepagina en vooraf – direct na collegebesluit - mondeling informeren betrokken
echtparen. Daarnaast worden de echtparen op het gemeentehuis uitgenodigd voor een kop koffie met
het college.
Tijdpad/procedure
Na publicatie treedt het besluit in werking met terugwerkende kracht vanaf 18 juni 2007 tot en met 13
maart 2012.

