Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Delegatie aanwijzing trouwlocaties met terugwerkende kracht

Activiteit

Besluitvorming

Doel

Het delegeren van de bevoegdheid tot het aanwijzen van externe trouwlocaties
aan het college van B & W met terugwerkende kracht vanaf 18 juni 2007 tot en
met 13 maart 2012

Geschatte
behandeltijd

10 minuten

Beknopte
toelichting

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 permanent aangewezen, te
weten het Kerkje in Jisp en de stoomhal in Wormer. Daarnaast heeft het college
op 28 februari 2012 besloten om Dorpshuis De Lepelaar te Jisp aan te wijzen als
trouwlocatie voor één dag op zaterdag 28 april 2012. De overige locaties,
Gemeentehuis Wormerland en het oude Raadhuis in Jisp, zijn bevoegd
aangewezen door de gemeenteraad.
In 2010 en 2011 zijn in totaal 6 huwelijken gesloten in het Kerkje in Jisp en de
Stoomhal in Wormer. Op 28 april 2012 is een huwelijk gepland in Dorpshuis De
Lepelaar te Jisp. 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

Vervolg
procedure

Gereed voor besluitvorming

Gevraagde
beslissing

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.
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