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Samenvatting
De Maria Magdalenakerk heeft een verzoek ingediend om de aanwijzing als trouwlocatie te verlengen.
Aan de raad wordt voorgesteld dit verzoek in te willigen.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
Instemmen met het raadsvoorstel om de Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 te Wormer, aan te
wijzen als huis der gemeente voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 januari 2015 tot en met
31 december 2019.
Beleidskader
Het aanwijzen van een trouwlocatie, een ‘huis der gemeente’, is een bevoegdheid van de raad. Een
locatie kan hiervoor in aanmerking komen als aan de volgende, in 2007, vastgestelde beleidsregels
wordt 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;
- Kleed en pauzeruimte voor de babs;
- 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.
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2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Op 10 oktober jl. is het verzoek ontvangen van het bestuur van de Maria Magdalenakerk om de
aanwijzing als trouwlocatie te verlengen. Op 26 november 2013 heeft de gemeenteraad besloten om
de Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 te Wormer, aan te wijzen als externe trouwlocatie voor een
proefperiode van 1 jaar, van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Inmiddels hebben er, tot
tevredenheid van alle partijen, twee huwelijksvoltrekkingen plaatsgevonden. De Maria Magdalenakerk
biedt dan ook zeker een toegevoegde waarde binnen het aanbod aan externe trouwlocaties in de
gemeente.
Probleem
De Maria Magdalenakerk kan pas trouwlocatie zijn als het is aangewezen als huis der gemeente door
de gemeenteraad.
Doel/resultaat
Het verlengen van de mogelijkheid om te trouwen in de Maria Magdalenakerk voor een periode van 5
jaar, van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
3. Toelichting
Betrokkenen
De Maria Magdalenakerk.
Uitvoering/realisatie en rapportage
Een jaar voor het einde van de vastgestelde periode zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij gekeken
wordt of continuering van de aanwijzing “als huis der gemeente” gewenst is. De uitkomst zal worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag ter besluitvorming. De ruime periode voor het eind van de
aanwijzing is ingegeven door het feit dat huwelijken vaak een jaar van te voren worden besproken.
Alternatieven

Risico's

Financiële middelen
Voor het gebruik van de locatie rekent de Maria Magdalenakerk € 250, exclusief BTW. Deze kosten
komen boven op de leges van de gemeente en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Communicatie
Zodra de raad met de voordracht heeft ingestemd, wordt deze externe trouwlocatie toegevoegd aan
de informatiepagina over trouwlocaties op de gemeentelijke website. Hierop is ook informatie te
vinden van de andere (externe) trouwlocaties: het gemeentehuis aan de Koetserstraat in Wormer, het
oude raadhuis in Jisp, het Kerkje in Jisp, De Stoomhal in Wormer, De Nieuwe Kerk in Wormer en ’t
Heerenhuis in Spijkerboor.
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