
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Bekrachtigen en delegeren bevoegdheid aanwijzing trouwlocaties 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016 

 

gelet op artikel 108, juncto 147, lid 2 van de Gemeentewet   

 

 

b e s l u i t: 

 

 

 

1. tot bekrachtiging van alle collegebesluiten tot aanwijzing van trouwlocaties vanaf 1 januari 

2006; 

2. de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24  november 2016 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 24 november 2016 

Commissievergadering d.d. : 10 november 2016 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 

Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink 

Programmaonderdeel : 19. Burgerzaken en receptie 

Registratienummer : 2016032687 

Productiedatum : 4 oktober  2016 
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Voorgesteld besluit 

 

1. tot bekrachtiging van alle collegebesluiten tot aanwijzing van trouwlocaties vanaf 1 januari 

2006; 

2. de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Naar aanleiding van een recente inventarisatie van de mandatenregeling door het team juridische 

ondersteuning is gebleken dat de juridische opvatting ten aanzien van de bevoegdheid tot het aanwijzen van 

trouwlocaties in 2012 is gewijzigd.  

 

Op 7 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Doel van deze wet was/ is het dualisme 

op lokaal niveau te verhogen. Daartoe werden rollen, taken en posities van raad en college gescheiden. Naar 

aanleiding van de invoering van deze wet was het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) dat het aanwijzen van trouwlocaties een 

collegebevoegdheid was.  

 

Op 24 mei 2005 is door het toenmalige college o.a. besloten met ingang van 1 januari 2006 het trouwen op 

andere locaties dan het gemeentehuis mogelijk te maken. In lijn met het hiervoor genoemde standpunt 

hebben wij vanaf 2006 diverse ‘’huizen der gemeenten’’ als trouwlocaties aangewezen. Op 2 maart 2010 

hebben wij de aanwijzingsbevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder burgerzaken (destijds de 

burgemeester).  

 

In 2012 hebben de VNG en NVVB hun standpunt veranderd. Hierover zijn geen ledenbrieven of publicaties 

uitgebracht. Dit gewijzigde standpunt houdt in dat het aanwijzen van trouwlocaties altijd een bevoegdheid is 

geweest van de gemeenteraad.   

 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Door bekrachtiging kan uw raad ervoor zorgen dat de aanwijzing van de huwelijkslocaties tot op heden 

rechtmatig zijn. 

 

Om sneller op een verzoek van een bruidspaar tot aanwijzing van hun trouwlocatie te kunnen beslissen en 

niet voor elk verzoek een besluit van de raad te hoeven vragen, ligt het voor de hand om de bevoegdheid te 

delegeren aan het college. Jaarlijks worden ongeveer 20 locaties aangewezen.      

 

Gedachtegang 

 

De gedachtegang is om vanuit dienstverleningsoogpunt over te gaan tot bekrachtiging van de genomen 

collegebesluiten en tot delegatie van de aanwijzigingsbevoegdheid.  

 

Overwegingen van het college 

 

Gelet op het gewijzigde standpunt van de VNG adviseert het college de besluiten tot aanwijzing van de 

trouwlocatie met ingang van 1 januari 2006 tot heden te bekrachtigen. 

 

Om sneller op een verzoek van een bruidspaar tot aanwijzing van hun trouwlocatie te kunnen beslissen 

wordt geadviseerd om de bevoegdheid te delegeren aan het college. 

 

Middelen 

 

n.v.t. 

 

Participatie 

 

n.v.t. 

 

Communicatie 
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Het betreft een formeel, juridische thematiek die zich niet leent voor externe communicatie. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De gemeente Heemstede kent een ander beleid. Bruidsparen kunnen trouwen op 3 vaste locaties. Die 

locaties zijn al geruime tijd ‘’huis der gemeente’’ (en daarmee aangewezen door de raad). Los van die 3 
vaste locaties kunnen bruidsparen niet elders in de gemeente Heemstede trouwen.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

 

n.v.t. 

 

Achterliggende documenten 

 

alternatieve trouwlocaties (2004011146), evaluatie alternatieve trouwlocaties (2006016088), reglement 

burgerlijke stand/beleidsregels aanwijzen locaties (2010001861), mandaat aanwijzen trouwlocaties 

(2013043828). 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  
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