Raadsvoorstel
Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
Registratienummer:

Onderwerp:

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. Molen “De Schelvenaer”, adres Korenmolen 1 te Krimpen
aan den IJssel aan te wijzen als “huis der gemeente” voor
het voltrekken van huwelijken.
2. De bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie tot “huis
der gemeente” voor voltrekking van huwelijken per 1
januari 2013 te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
3. De voorwaarden waaraan tot “huis der gemeente” aan te
wijzen locaties moeten voldoen vast te stellen conform
bijlage 1.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een
partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk.
Het college heeft onlangs besloten de mogelijkheden met betrekking tot het trouwen in
Krimpen aan den IJssel uit te breiden. Dit betreft dan een uitbreiding van de tijden waarop
mensen in het huwelijk kunnen treden alsmede het aantal locaties waar een huwelijk
voltrokken kan worden.
Zo is er de wens het aantal vaste trouwlocaties uit te breiden met De Schelvenaer. Hierdoor
kan er in het vervolg op drie vaste locaties getrouwd worden, het raadhuis, het
Streekmuseum Krimpenerwaard en De Schelvenaer. Buiten deze uitbreiding van de vaste
locaties zal het ook in Krimpen aan den IJssel, in navolging van vele ons omringende
gemeenten, mogelijk worden een locatie eenmalig als “huis der gemeente” te laten
aanwijzen.
Het is zaak niet 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, zoals de werkomstandigheden van de
ambtenaar, de toegankelijkheid, de openbaarheid enz. In bijlage 1 is opgenomen aan welke
eisen dergelijke locaties moeten voldoen.

Het aanwijzen van huwelijkslocaties is een bevoegdheid van de raad. Zo heeft de raad bij
besluit van 25-04-1991 het streekmuseum aangewezen als trouwlocatie. Na ingang van de
Wet dualisering gemeentebestuur is er enige tijd onduidelijkheid geweest over deze
bevoegdheid, raad of college, maar de VNG heeft inmiddels het standpunt ingenomen dat de
raad nog steeds bevoegd is.
Om het aanwijzen van locaties in de toekomst zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt
voorgesteld deze bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders.
Beoogd effect
Door de verruiming van de mogelijkheden zal het na 1 januari 2013 vaker gebeuren dat een
locatie als huis der gemeente aangewezen wordt. Om te voorkomen dat bij ieder verzoek de
raad een besluit moet nemen kan deze bevoegdheid gedelegeerd worden aan het college.
Het college van burgemeester en wethouders kan deze bevoegdheid vervolgens
mandateren aan het hoofd van de afdeling Publiekscentrum. Op deze wijze kan er snel
besloten worden op verzoeken van toekomstige bruidsparen.
Argumenten
Daar vele, ons omringende gemeenten, al veel meer mogelijkheden bieden is het eerder
noodzaak dan wenselijk om ook in Krimpen aan den IJssel de mogelijkheden uit te breiden.
Financiën
De legesverordening zal worden aangepast conform de in bijlage 2 opgenomen tarieven.
Communicatie
Vanaf 1 januari 2013 zullen de mogelijkheden, zoals door het college besloten, 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.
Tot slot zal ook onze trouwfolder, de huwelijksdatagids, aangepast worden.
Uitvoering
Bijlagen
1. Voorwaarden huwelijkslocaties
2. Leges huwelijken en geregistreerd partnerschap 2013

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van ……..is dit voorstel aan de
orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:
1. Molen “De Schelvenaer”, adres Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te
wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken.
2. De bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” voor
voltrekking van huwelijken per 1 januari 2013 te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
3. De voorwaarden waaraan tot “huis der gemeente” aan te wijzen locaties moeten
voldoen vast te stellen conform bijlage 1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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Bijlage 1
De betreffende locatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. de locatie dient zich te bevinden binnen de gemeentegrenzen van Krimpen aan den
IJssel;
b. het huwelijk is een openbare aangelegenheid: een ieder moet in de gelegenheid worden
gesteld om de huwelijkssluiting bij te wonen;
c. de betreffende locatie is op het moment van de huwelijksvoltrekking “huis der gemeente”
de locatie mag dan ook niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
d. alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving,
waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de
brandveiligheid;
e. het bruidspaar is verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke APV – vergunning.
Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn dient een gebruiksmelding te worden gedaan;
f. genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er
moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat
(parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende
afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden;
g. in beginsel is het ook mogelijk om in de open lucht, mits onderdeel van het perceel van de
aangewezen locatie, bijvoorbeeld tuin of terras te trouwen;
h. voor de in punt g bedoelde locaties gelden de volgende aanvullende bepalingen:
Er dient een direct beschikbare uitwijk naar binnen mogelijk te zijn op de aangewezen locatie
in het geval de weersomstandigheden of andere oorzaken een ceremonie buiten onmogelijk
maken. De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand bepaalt of een ceremonie in de open
lucht uitgevoerd kan worden;
i. het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als
een kerkelijke inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden, mits
er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Let wel het burgerlijk gedeelte dient altijd als
eerste plaats te vinden; Artikel 68 BW 1: Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de
partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de
burgerlijke stand is voltrokken.

j. de kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van de aanvrager
Voorwaarden met betrekking tot de inrichting van de locatie
De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn:
a. Kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
b. Tafel voor het tekenen van de akten
c. Indien noodzakelijk een microfoon.
d. Voldoende sanitaire voorzieningen
Verantwoordelijkheid
a. Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet
naleven van de omschreven voorwaarden.
b. De gemeente Krimpen aan den IJssel is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook
die voortvloeit uit meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als
huwelijkslocatie.
c. Gedurende de ceremonie dienen eventuele aanwijzingen van de (buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke opgevolgd te worden.
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Bijlage 2

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2.

3.3.
3.3.1

3.4
3.5
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Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap op:
maandag om 09:00 en 09.30 uur in een Spreekkamer van het
Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 op grond van artikel 4 en 5
Wet Rechten Burgerlijke stand
dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur in de IJsselzaal,
Raadhuisplein 2
maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur in de Raadzaal,
Raadhuisplein 2
zaterdag tussen 08:00 en 18.00 uur in de Raadzaal,
Raadhuisplein 2
maandag t/m vrijdag na 18:00 uur in de Raadzaal,
Raadhuisplein 2
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 21:00 uur in het
Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312
zaterdag in het Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312
maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur in De
Schelvenaer, Korenmolen 1
maandag t/m vrijdag na 18:00 in De Schelvenaer, Korenmolen 1
zaterdag in De Schelvenaer, Korenmolen 1
maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur op een
eenmalig aangewezen locatie
maandag t/m vrijdag na 18:00 uur op een eenmalig
aangewezen locatie
zaterdag op een eenmalig aangewezen locatie
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder
gebruikmaking van een locatie genoemd in 3.1.1 t/m 3.1.13
Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk met
gebruikmaking van een van de locaties genoemd in 3.1.1 t/m
3.1.13 gelden de tarieven overeenkomstig.
Het tarief bedraagt voor de aanvraag tot het eenmalig aanwijzen
van een locatie tot “huis der gemeente”
Het tarief bedraagt voor het verzoek tot het benoemen van een
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand vanuit een
andere gemeente tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand voor één dag in Krimpen aan den
IJssel

Kosteloos
€ 150,€ 331,05
€ 620,55
€ 450,€ 505,85
€ 872,30
€ 800,€ 900,€ 1050,€ 300,€ 400,€ 550,€ 346,80

€ 54,20

€ 125,€ 125,-

