Raadsvergadering d.d. 22 april 2008 agendapunt 15.
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 1 april 2008
Onderwerp:

Notitie Trouwlocaties

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

dhr. J. Rijpstra
mevr. A. Dob-Akker
0592 - 266 708
a.dob-akker@tynaarlo.nl
Standpunt innemen over de vrijgave van huwelijklocaties en externe
buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

Bijlagen:
- Discussienotitie “Vrije keuze huwelijkslocaties en ambtenaren v/d burgerlijke stand in de
gemeente Tynaarlo” (bijgevoegd).

TOELICHTING
Inleiding
Vandaag de dag hechten mensen aan het op persoonlijke wijze vorm geven van hun leven en dat geldt
ook een bijzondere gebeurtenissen als het huwelijk.
Er bestaat een spanningsveld tussen wat moet en wat kan en de vraag is in hoeverre de overheid de
burger tegemoet kan en wil treden bij het verwezenlijken van persoonlijke wensen. De vraag naar een
vrije keuze van de huwelijkslocaties en de ambtenaar die het huwelijk voltrekt wordt steeds groter.
Het vrijgeven van de huwelijkslocaties is een landelijke tendens en vele gemeenten zijn ons al
voorgegaan.
Ook de aanstaande bruidsparen in onze gemeente hechten aan het op een persoonlijke wijze vormgeven
van hun huwelijksdag en daarin past niet altijd de plaats en uitstraling van een door de gemeente
aangewezen trouwlocatie. De bruidsparen willen een vrije keuze in de locatie waar hun huwelijk wordt
voltrokken, afgestemd op hun wensen en behoeften. Vaak willen de bruidsparen hun eigen ambtenaar
van de burgerlijke stand meenemen. Dit past ook in het kader de huwelijksdag op een persoonlijke wijze
vormgeven.
Om hier invulling aan te geven is een discussienota opgesteld waarin de voorgestelde keuzes zijn
uitgewerkt.

Vervolgprocedure
Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt aan uw raad t.z.t. een wijzigingsvoorstel voorgelegd van de
Verordening trouwlocaties.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties
Adviezen
Er zijn geen aanvullende adviezen.
Gevraagd besluit
Standpunt innemen over de vrijgave van huwelijklocaties en externe buitengewone ambtenaren van
de burgerlijke stand.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

J. Rijpstra,

mr. P. Post,

burgemeester.

secretaris.

