COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Trouwen en geregistreerd partnerschap in Krimpen aan den IJssel
Te besluiten om
1. Het aantal “vaste” huwelijkslocaties uit te breiden met de molen, De Schelvenaer.
2. Het mogelijk maken dat een locatie eenmalig als “huis der gemeente” wordt aangewezen
voor de voltrekking van een huwelijk.
4. Het benoemen van, een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
voor één dag, te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publiekscentrum.
5. De tijden waarop huwelijken voltrokken kunnen worden per 01-01-2013 uit te breiden naar
maandag tot en met zaterdag van 09:00 t/m 21:00 uur.
6. Per 01-01-2013 de dinsdagen van 14:00 tot 16:00 uur de IJsselzaal beschikbaar te stellen
voor huwelijken tegen een gereduceerd tarief.
De raad, volgens bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen:
1. De Schelvenaer, Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen als “huis der
gemeente” voor het voltrekken van huwelijken.
2. Het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” voor het voltrekken voor
huwelijken per 01-01-2013 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
3. De voorwaarden voor het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” vast
te stellen.
Inleiding
Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een
partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk.
Sinds enige jaren is er in het land steeds meer mogelijk geworden op het gebied van
trouwen. Vrijwel alle gemeenten bieden meerdere locaties aan waar men in het huwelijk kan
treden. Dit varieert van woonhuizen, boten, horecagelegenheden tot, zoals onlangs in
Eindhoven, een huwelijk in een Supermarkt. Wat hier ook van gedacht mag worden, feit is
dat bruidsparen steeds meer hun persoonlijke wensen terug willen zien bij de voltrekking van
hun huwelijk.
In de gemeente Krimpen aan den IJssel kan er momenteel op 2 plaatsen getrouwd worden,
in het raadhuis en in het Streekmuseum Krimpenerwaard. In vergelijking met andere
gemeenten in de omgeving is dit aanbod beperkt. Uitbreiding van het aantal locaties en
tijden waarop getrouwd kan worden is dan ook eerder noodzaak dan wenselijk. Bovendien
blijkt dat van de 127 huwelijken die er in 2011 in Krimpen aan den IJssel gesloten zijn, er
maar liefst 64 kosteloos voltrokken zijn.
Bovenstaande geeft al aan dat er iets moet veranderen, als eerste zal de gemeente meer
tegemoet moeten komen aan de wensen van toekomstige bruidsparen. Dit betreft dan zaken
als de trouwlocaties, de tijden waarop getrouwd kan worden, maar ook de mogelijkheid een
“eigen“ ambtenaar te laten benoemen. De uitbreiding van de mogelijkheden moet het voor
toekomstige bruidsparen aantrekkelijker maken in Krimpen aan den IJssel te trouwen.
Zoals aangegeven is geconstateerd dat zo’n 50% van de huwelijken in Krimpen aan den
IJssel kosteloos voltrokken wordt. Dit percentage is te hoog, er moet dan ook gekeken

worden naar mogelijkheden dit terug te dringen. Door een huwelijksvariant tegen een
gereduceerd tarief in te voeren is het de bedoeling het aantal kosteloos te voltrekken
huwelijken terug te dringen.
Maatregelen
Locaties
Om bruidsparen de mogelijkheid te bieden te trouwen op een andere locatie dan de twee
reeds beschikbare zullen de mogelijkheden uitgebreid worden. Als eerste is het voorstel om
de molen, De Schelvenaer toe te voegen aan de twee reeds bestaande trouwlocaties. Buiten
deze uitbreiding tot drie “vaste” locaties moet het in het vervolg mogelijk worden dat
bruidsparen zelf een locatie te kiezen. Het bruidspaar kan dan verzoeken de door hen
gewenste locatie eenmalig aan te laten wijzen als ”huis der gemeente”. Hierbij valt te denken
aan een restaurant of school, maar bijvoorbeeld ook een kerk of de kantine van een
sportvereniging.
Het is zaak niet al te veel restricties aan de keuze voor eenmalige locaties te verbinden.
Immers, het is bedoeld om aan de wensen van toekomstige bruidsparen te voldoen. De
wensen van het bruidspaar moeten dan ook zoveel mogelijk gevolgd worden. Uiteraard
moeten er enkele voorwaarden gesteld worden als veiligheid van de ambtenaar, de
toegankelijkheid, de openbaarheid enz. In het bijgaande raadsvoorstel is in bijlage 1
opgenomen aan welke eisen dergelijke locaties moeten voldoen.
Gedurende een ceremonie op locatie is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand degene die de leiding heeft over de ceremonie.
Aanvragen voor het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente dienen uiterlijk 8 weken
voor de huwelijksdatum ingediend te worden door het bruidspaar. Hierbij dient er een
instemmingsverklaring van eigenaar/beheerder van de locatie overgelegd te worden. De
hiervoor bestemde aanvraagformulieren worden per 1 januari 2013 via de website
beschikbaar gesteld.
Tijden
Ook moet het mogelijk worden om buiten kantoortijden te trouwen, zoals het nu ook al
mogelijk is om op zaterdag te trouwen. Voorgesteld wordt bruidsparen de mogelijkheid te
bieden om op maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur in het huwelijk te treden.
Uiteraard is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van de locaties. De leges voor huwelijken
in de avonden zullen gelijkgesteld worden met de tarieven zoals deze nu op de zaterdag
gelden.
“Eigen” buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft 9 zogenaamde buitengewoon ambtenaren van
de burgerlijke stand (BABS) in dienst. Deze BABSen voltrekken de betaalde huwelijken. De
kosteloze huwelijken worden voltrokken door ambtenaren van de burgerlijk stand (ABS) die
in dienst zijn bij de afdeling Publiekcentrum. Het kan voorkomen dat een toekomstig
bruidspaar het huwelijk wil laten voltrekken door iemand anders dan de hierboven genoemde
(B)ABSen. Ook deze mogelijkheid zal aan toekomstige bruidsparen geboden worden. Let
wel, het is hierbij noodzakelijk dat de zogenaamde “gast BABS” wel benoemd is in een
andere gemeente en dus ook reeds beëdigd is voor de rechtbank. Op verzoek van het
bruidspaar kan deze trouwambtenaar dan voor één dag benoemd worden tot onbezoldigd
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Krimpen aan den IJssel.
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Aanvragen voor een “eigen” BABS dienen minimaal 8 weken voor de huwelijksvoltrekking
ingediend te worden met daarbij de benodigde bewijsstukken. Deze bewijsstukken betreffen,
het bewijs van de benoeming als (B)ABS in een andere gemeente, een bewijs van de
beëdiging bij de rechtbank en een verklaring van de andere gemeente dat de te benoemen
BABS nog steeds als (B)ABS werkzaam is. De hiervoor bestemde aanvraagformulieren
worden per 1 januari 2013 via de website beschikbaar gesteld.

Huwelijk in de IJsselzaal
Zoals vermeld wordt ruim 50% van de huwelijken kosteloos voltrokken. Dit percentage moet
dus omlaag. Om dit te realiseren zal er buiten de uitbreiding van de locaties een zgn.
“tussenhuwelijk” ingevoerd worden. Het versoberen van de huidige kosteloze huwelijken is
geen optie, daar dit al zeer karige voltrekkingen zijn. De nieuw aan te bieden huwelijksvariant
is soberder dan de normale voltrekking maar uitgebreider dan de kosteloze huwelijken. Daar
waar de kosteloze huwelijken voltrokken worden in de spreekkamer met ten hoogste 4
getuigen en eventuele kinderen van het bruidspaar daarbij aanwezig, zal de nieuwe
huwelijksvariant voltrokken worden in de IJsselzaal waarbij er maximaal 15 gasten aanwezig
kunnen zijn. Door dit aan te bieden voor een fors lager bedrag dan de huwelijken in de
Raadzaal is de verwachting dat een aantal bruidsparen in plaats van kosteloos te trouwen
kiezen voor deze tussenvariant.
Om te voorkomen dat juist bruidsparen die nu voor een regulier huwelijk kiezen straks voor
deze variant kiezen wordt er een aantal maatregelen getroffen. Zo zal de tussen variant
alleen aangeboden worden op de dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur, kunnen er
maximaal 15 personen aanwezig zijn en zal de ambtenaar die dit huwelijk voltrekt een korte
toespraak houden. De ambtenaar die het huwelijk voltrekt zal niet, zoals gebruikelijk bij
“normale” huwelijken, voorafgaand aan de voltrekking bij het bruidspaar op bezoek gaan. De
toespraak zal dus meer algemeen en korter zijn dan gebruikelijk.
Beoogd effect
Het beoogd effect is tweeledig. Aan de ene kant is het nieuwe beleid erop gericht meer en
meer aan de wens van de burger te voldoen en zo meer huwelijken in Krimpen aan den
IJssel te voltrekken. Anderzijds dient het om het aantal kosteloos te voltrekken huwelijken
aanzienlijk terug te dringen.
Argumenten
Gezien het feit dat reeds vele andere gemeenten deze mogelijkheden wel al aanbieden is
het zaak om ook in Krimpen aan den IJssel dit mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen
dat inwoners voor hun huwelijk uitwijken naar een andere gemeente vanwege de faciliteiten
die daar geboden worden.
Kanttekeningen
Bezien moet worden of de nieuw aangeboden mogelijkheden resulteren in een toename van
het aantal huwelijken en een afname van de kosteloos te voltrekken huwelijken. Echter door
het aanbieden van deze faciliteiten profileert de gemeente zich als een gemeente die
meegaat met de tijd en meedenkt met de klant, dit alleen al maakt het de moeite waard. Wel
is het zinvol om na een jaar, d.w.z. januari 2014, het beleid te evalueren en waar nodig aan
te passen. Inmiddels is gestart met een enquête waarbij we de dienstverlening rondom het
huwelijk continu monitoren. Niet alleen het huwelijk zelf maar alle daarbij behorende zaken
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als de informatievoorziening, de behandeling van de klant aan de loketten en bijvoorbeeld
ook de vraag waarom bruidsparen er voor kiezen om niet in Krimpen aan den IJssel te
trouwen zijn in de enquête opgenomen.
Financiën
Door de uitbreiding van de mogelijkheden zullen ook de leges hierop aangepast worden. De
legesverordening zal dan ook, conform de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 van het
bijgaande raadsvoorstel, aangepast worden.
Communicatie
Vanaf 1 januari 2013 zullen de mogelijkheden aangeboden gaan worden. Om hier
bekendheid aan te geven zal er op de gemeentelijke website veel uitgebreider dan tot op
heden aandacht worden besteed aan trouwen in Krimpen aan den IJssel. Tevens zal er in de
lokale media de nodige aandacht zijn voor het nieuwe beleid. Dit start al wanneer er op 1212-12 zeker 6 huwelijken voltrokken worden. Één van deze huwelijken zal in de nachtelijke
uurtjes voltrokken worden door onze burgemeester. Dit zal ook de nodige publiciteit
opleveren waarbij er dan uiteraard ook aandacht is voor de toekomstige mogelijkheden. Tot
slot zal ook onze trouwfolder, de huwelijksdatagids, aangepast worden.
Uitvoering
Huwelijken, met uitzondering van de kosteloze, worden voltrokken door buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS). Voor deze BABSen heeft bovenstaande tot
gevolg dat zij flexibeler ingezet gaan worden m.b.t. de locaties en de tijden waarop zij
huwelijken voltrekken. Onlangs is in een overleg uitgebreid aandacht besteed aan de
voorgestelde werkwijze. De BABSen waren allemaal onverminderd positief en gaven aan dat
ook zij vinden dat de gemeente Krimpen aan den IJssel meer naar de wensen van
toekomstige bruidsparen moet handelen.
De nieuwe werkwijze brengt bovendien met zich mee dat de er zo nu en dan beslist moet
worden op een verzoek tot het aanwijzen van een locatie of een verzoek tot het benoemen
van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Om deze processen zo efficiënt mogelijk in te richten dient het hoofd van de afdeling
Publiekscentrum hiertoe gemandateerd te worden. Het mandateren voor het benoemen van
een onbezoldigde BABS voor één dag is in dit voorstel opgenomen. Voor het mandateren tot
het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente volgt er een apart voorstel, nadat de
raad besloten heeft deze bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders. Ook volgt er een apart voorstel waarin het reglement burgerlijke stand zal
worden aangepast aan de nieuwe situatie en waarbij dan het oude reglement ingetrokken zal
worden.
Tevens zal het op korte termijn mogelijk worden vrijwel alle zaken rondom het huwelijk
digitaal te regelen. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Op deze wijze laten we het
initiatief zoveel mogelijk bij de burger in de contacten met de gemeente en de locaties. De
uitbreiding van de digitale dienstverlening is een forse stap het proces rondom huwelijken
klantgerichter te maken en uiteindelijk ook efficiënter voor de gemeentelijke organisatie.
Bijlagen
-Raadsvoorstel
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