
 

Raadsvergadering d.d. 25 november 2008 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 28 oktober 2008  
 
Onderwerp:   Vrije keuze huwelijkslocaties  
 
Portefeuillehouder:   F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: A. Dob-Akker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 708 
E-mail adres:   a.dob-akker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Instemmen met de nieuwe verordening trouwlocaties in de gemeente    

Tynaarlo met als ingangsdatum 1 januari 2009.                                  
 
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd)  
- overeenkomst vastleggen huwelijk/partnerregistratie op locatie (bijgevoegd) 
- Overzicht kosten voor bruidsparen, afhankelijk van hun wensen (ter inzage) 
- Opmerkingen en kanttekeningen ingediend door van de beheerder van Landgoed 

Lemferdinge (ter inzage) 
   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De aanstaande bruidsparen van nu 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 
huis der gemeente. De bruidsparen willen een vrije keuze in de locatie waar hun huwelijk wordt 
voltrokken, afgestemd op hun wensen en behoeften. Dat kan een boerenschuur zijn, een kantine van de 
sportvereniging of het eigen huis.  
 
Om als klantgerichte gemeente Tynaarlo ook in huwelijkszaken tegemoet te komen aan de wensen van 
klanten en Tynaarlo op de kaart te zetten als aantrekkelijke en vooruitstrevende gemeente, is het van 
belang dat de aanstaande bruidsparen in onze gemeente een vrije keuze hebben in de plaats waar hun 
huwelijk wordt voltrokken. 
 
Op 22 april 2008 is er in uw raad een discussienotitie met dit onderwerp behandeld met een positieve 
uitkomst. 
 
Hoe is het nu met huwelijkslocaties? 
 
Het burgerlijk wetboek vermeldt dat een huwelijk voltrokken wordt in een huis der gemeente. 
Historisch gezien werd hier het gemeentehuis mee bedoeld. In veel gemeenten was (en is vaak nog 
steeds) het gemeentehuis de enige aangewezen plaats om het huwelijk te voltrekken. De gemeenteraad 
heeft  de bevoegdheid naast het gemeentehuis andere locaties aan te wijzen als huis der gemeente. Van 
deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.  
Ook in de gemeente Tynaarlo is de vraag naar alternatieve locaties in de afgelopen jaren toegenomen. 
Dat is ook de reden dat er naast het gemeentehuis 5 andere locaties zijn aangewezen als 



 

huwelijkslocatie.  Deze locaties zijn Havezate Laarwoud, Huize Lemferdinge, Restaurant de Vlindertuin, 
Herberg Oud Gemeentehuis en de Dorpskerk te Vries. Voor de aanwijzing als trouwlocatie zijn zij 
getoetst aan de wettelijk voorgeschreven normen als openbaarheid en bereikbaarheid. 
 
Maar  voor veel bruidsparen voldoen deze locaties niet aan hun emotionele wensen en dus wijken zij uit 
naar omliggende gemeenten. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 20 verzoeken van aanstaande 
bruidsparen geweest om in een andere, zelf gekozen locatie in de gemeente te trouwen, waarvan ± 25% 
is uitgeweken naar een andere gemeente. Omliggende gemeenten die de mogelijkheid van vrije keuze 
bieden aan hun bruidsparen zijn o.a. Hoogezand-Sappemeer, Aa en Hunze en Noordenveld. 
 
De keuze van een eigen locatie heeft uiteraard voor- en nadelen.  
 
Voordelen: 

- Bruidsparen hebben een vrije keuze in locatie en een (buitengewone) ambtenaar van de 
burgerlijke stand; 

- De gemeente heeft geen contract meer met de locaties. Afspraken worden tussen bruidsparen 
en eigenaren gemaakt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een standaardcontract; 

- Tynaarlo wordt aantrekkelijker als trouwgemeente. 
- Het bruidspaar heeft de mogelijkheid hun eigen dag in te richten en daar ook de kosten op af te 

stemmen 
 
Nadelen: 

- De huidige trouwlocaties verliezen hun exclusiviteit. Door alle gebouwen in de gemeente in 
principe aan te wijzen als trouwlocatie is de keus voor het bruidspaar groter. 

- Per aangevraagde trouwlocatie moet worden beoordeeld in hoeverre deze voldoet aan redelijke 
eisen. Denk hierbij aan sanitaire voorzieningen, waarborging openbaarheid ceremonie, parkeren, 
toegankelijkheid gehandicapten, etc.  

- De trouwlocatie is altijd een gebouw, open lucht ceremonies laten wij op advies van de VNG 
buiten beschouwing. 

 
De beleidswijziging wordt zorgvuldig en vroegtijdig voorbereid en de locatiehouders zijn vroegtijdig in 
kennis gesteld van de voorgenomen beleidswijziging De discussienotitie die op 22 april jl. aan de raad is 
voorgelegd, is aan de locatiehouders toegezonden. Op 16 september jl. zijn de locatiehouders 
uitgenodigd voor een overleg en is de beleidswijziging toegelicht. De beheerder van het landgoed 
Lemferdinge heeft zijn bedenkingen op papier gezet (zie bijlage) 

Vervolgprocedure 

Met ieder van de vijf huidige locaties bestaat een contract met een bepaalde looptijd.  
Landgoed Lemferdinge.      Het huidige contract loopt tot 01-01-2011 
 
Herberg Oud Gemeentehuis  Het huidige contract loopt tot 01-01-2009. Er is reeds een 

schriftelijke toezegging gedaan dat het contract wordt verlengd 
met een periode van twee jaar tot 01-01-2011  

 
Havezate Laarwoud Het huidige contract loopt tot 01-01-2010 
 
Dorpskerk te Vries Het huidige contract loopt tot 01-01-2010 
 
Restaurant “De Vlindertuin” Het huidige contract loopt tot 01-01-2009. Het contract wordt op 

hun verzoek niet verlengd. 
 
 



 

Huidige locaties -Overgangssituatie 
De huidige contracten en de toegezegde verlenging m.b.t. het contract van Herberg Oud Gemeentehuis 
worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat de huidige locaties op dezelfde condities, zoals genoemd in de 
lopende contracten, doorgaan. Dit geldt ook voor de vergoedingen per locatie. 
 
Deze contracten worden echter niet verlengd. 
 
De huidige locaties kunnen, als zij dit wensen, hun werkzaamheden als huwelijkslocatie voortzetten na 
afloop van het contract. Zij worden aangewezen als huis der gemeente op grond van de nieuwe criteria. 
Het aanwijzingsbesluit wordt afgegeven door het college van B&W   
Na  iedere drie jaar wordt de locatie opnieuw  getoetst aan de criteria. Het niet voldoen aan de criteria 
kan voor de gemeente reden zijn het aanwijzingsbesluit in te trekken.  
De locaties kunnen, als zij dit wensen, genoemd worden in de folder ‘Trouwen in de gemeente Tynaarlo’, 
zoals dat nu ook het geval is, met contact gegevens en een foto.  
Voor ieder huwelijk moet een overeenkomst bij de gemeente worden overgelegd waarin de 
locatiehouder/beheerder en het bruidspaar hun afspraak vastleggen. Aan de hand van deze 
overeenkomst wordt het huwelijk vastgelegd.  (Zie punt 12 en 13 van de criteria). 
 
Toekomstige locaties voor meerdere huwelijksvoltrekkingen: 
Toekomstige locaties kunnen locaties zijn die op eigen verzoek aangeven meerdere huwelijken te willen 
voltrekken. Hierbij valt te denken aan Scandinavisch Dorp, Het Sprookjeshof of andere commerciële 
instellingen. Ook de huidige trouwlocaties worden huwelijkslocaties voor meerdere huwelijken, na afloop 
van het contract. 
Het verzoek tot aanwijzing van een huwelijkslocatie wordt schriftelijk ingediend bij de afdeling 
Publiekszaken. Na toetsing aan de criteria wordt het verzoek tot aanwijzing als huis der gemeente 
voorgelegd aan het college van B&W (in delegatie). Vervolgens wordt het aanwijzingsbesluit  afgegeven.  
Na  iedere drie jaar wordt de locatie opnieuw  getoetst aan de criteria. Het niet voldoen aan de criteria 
kan voor de gemeente reden zijn het aanwijzingsbesluit in te trekken.  
Ook deze locaties kunnen, indien ze dat wensen, opgenomen worden in de folder ‘Trouwen in de 
gemeente Tynaarlo’.  
 
Voor ieder huwelijk moet een overeenkomst bij de gemeente worden overgelegd waarin de 
locatiehouder/beheerder en het bruidspaar hun afspraken vastleggen. Aan de hand van deze 
overeenkomst wordt het huwelijk vastgelegd,   (Zie punt 12 en 13 van de criteria). 
 
Eenmalige locaties: 
Naast bovengenoemde locaties kunnen er ook locaties zijn waar eenmalig een huwelijk wordt voltrokken. 
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het eigen woonhuis of een ander particulier huis of gebouw.   
Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie stellen een overeenkomst op. 
Het bruidspaar dient  een schriftelijk verzoek in bij de gemeente. Daarbij wordt de overeenkomst, 
ingevuld en ondertekend door het paar en de eigenaar/beheerder, overlegd. Deze locatie zal aan de 
criteria, genoemd in de verordening, worden getoetst.  Na de toetsing aan de criteria beslist het college 
van B&W (in delegatie) of de locatie wordt toegelaten als een eenmalige Huis der Gemeente  en ontvangt  
de locatiehouder (eigenaar) een aanwijzingsbesluit als huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken 
van een huwelijk. Het bruidspaar ontvangt een bevestiging. 
De getekende overeenkomst met de bijbehorende bijlagen en het aanwijzingsbesluit maken onderdeel uit 
van de huwelijksstukken. 
 
Na drie jaar zal er van de bovengenoemde procedures een evaluatie plaatsvinden. 



 

 
 
De criteria waaraan een alternatieve locatie wordt getoetst zijn de volgende:  
 

1. De huwelijkslocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tynaarlo.  
 
2. De locatie is een gebouw. Huwelijksvoltrekkingen in de openlucht of in (mobiele) 

vervoermiddelen zijn niet toegestaan.  
 

3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking  een openbaar gebouw. De locatie is voor iedereen 
toegankelijk en geldt er een algeheel rookverbod. Huwelijken worden uitsluitend in de 
openbaarheid voltrokken. 

 
4. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is.  

De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente.  
 

5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van 
de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk 
voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 

 
6. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er 

minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een zogenoemde 
gebruiksvergunning geldt het aantal van maximaal 50 personen niet.  

 
7. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding 

van de locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. 
Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een gebouw 
noodzakelijk zijn. 

 
8. In het gebouw moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewone) ambtenaar van 

de burgerlijke stand aanwezig zijn.  
 

9. Indien de huwelijksvoltrekking op locatie plaatsvindt komt de eventuele vergoeding die de 
eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen 
en verzekeringen, geheel voor rekening van het bruidspaar. 

 
10. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag 

niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid. 
 
11. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) 

overeenkomst waarbij de gemeente Tynaarlo geen partij is. In deze overeenkomst wordt een 
clausule opgenomen dat de gemeente Tynaarlo gevrijwaard wordt van problemen die zich 
zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de 
brandveiligheid van het gebouw de eigenaar/beheerder van het gebouw verantwoordelijk is. 

 
12. Voor vastlegging van het huwelijk in de huwelijksagenda van de gemeente wordt de 

overeenkomst, die het bruidspaar en de eigenaar/ beheerder van de locatie opmaken,  overlegd 
aan een van de baliemedewerkers van de afd. publiekszaken. De vastlegging is pas definitief als 
er een aanwijzingsbesluit  aan de locatiehouder is verstrekt. 

 
13. De overeenkomst moet uiterlijk drie maanden vóór de datum van huwelijksvoltrekking zijn 

overgelegd om tot aanwijzing als eenmalige huwelijkslocatie over te kunnen gaan. Voor 



 

overeenkomsten die op een later tijdstip worden overlegd, moet er rekening mee worden 
gehouden dat de aanwijzing als eenmalige huwelijkslocatie niet op tijd kan worden gehonoreerd. 

 
14. Het college van Burgemeester en Wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing 

als huwelijkslocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan. 

Financiële consequenties 

In de huidige situatie betaalt het bruidspaar aan de gemeente een bepaald legesbedrag. Een vastgesteld 
deel van deze legeskosten gaat naar de locatie als vergoeding voor het gebruik van deze locatie. Het 
andere deel is voor de gemeente om de personeels- en administratiekosten te dekken. 
  
In de nieuwe situatie betaalt het bruidspaar de verschuldigde kosten voor het gebruik van de locatie 
rechtstreeks aan de locatiehouder. Daarnaast betaalt het bruidspaar een bepaald bedrag aan leges aan 
de gemeente.  Deze kosten zijn variabel en worden per bruidspaar vastgesteld, afhankelijk van hun 
wensen. 
Deze kosten worden definitief in de legesverordening 2009 vastgesteld.  
 
Als variabele kosten kunnen worden opgevoerd: 

• Kosten huur van een ruimte in het gemeentehuis 
• Personeels- en administratiekosten 
• Gebruik maken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de 

gemeente Tynaarlo. 
• Kosten voor huwelijken op zaterdag en huwelijken die na 16.00 uur plaatsvinden. 

  
Bovengenoemde kosten worden geclusterd zodat het bruidspaar snel en duidelijk een overzicht heeft wat 
de gemeentelijke leges zijn.  Het overzicht is als bijlage bijgevoegd.  
 
Uit bovenstaande valt te concluderen dat er geen extra kosten of opbrengsten voor de gemeente zijn. 

Adviezen 

De nieuwe verordening trouwlocaties is ter advisering en beoordeling aan de afdeling BJC (juridische 
zaken) voorgelegd. 
Het advies en de beoordeling van afd. BJC is positief.  
 
Na vaststelling van de verordening wordt  er een publicatie geplaatst op de gemeentepagina en op 
internet. Hierin wordt de zakelijke inhoud van de verordening vermeld, de dag van vaststelling en de 
datum dat de verordening in werking treedt. 

Gevraagd besluit 

- Instemmen met de nieuwe verordening trouwlocaties met als ingangsdatum 1 januari 2009 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen burgemeester. 
 
 
mr. P. Post,                     secretaris. 


