Zaaknummer: 1037783
Raadsvergadering d.d. 22 juni 2021 agendapunt 10
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 12 mei 2021
Portefeuillehouder(s):

M.J.F.J. Thijsen

Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

D. Snip
662
publiekszaken@tynaarlo.nl
1. Verordening voor het aanwijzen nieuwe trouwlocaties
2. Reglement burgerlijke stand gemeente Tynaarlo 2010
3. Reglement burgerlijke stand gemeente Tynaarlo 2021

Onderwerp
Intrekking van de “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” en
het delegeren van de bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties aan het college van
burgmeester en wethouders.
Gevraagd besluit
De raad besluit:
1. De “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” vastgesteld
op 25 november 2008 in te trekken.
2. Het aanwijzen van het “huis der gemeente” (trouwlocaties) te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
Wat willen wij hiermee bereiken?
In de huidige Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo (hierna:
Verordening) vastgesteld op 25 november 2008 heeft de raad voorwaarden opgesteld waar een
locatie aan moet voldoen om aangewezen te kunnen worden als trouwlocatie.
Het huidige “Reglement burgerlijke stand gemeente Tynaarlo 2010” (hierna: Reglement 2010)
vastgesteld door het college op 2 november 2010 bevat (onder andere) bepalingen over de
(buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de
burgerlijke stand het aanwijzen van de trouwlocaties.
Het huidige Reglement 2010 is vernieuwd vanwege wetswijzigingen en om aan veranderende
wensen van bruidsparen tegemoet te komen.
Alle zaken rondom een huwelijksvoltrekking willen we als college graag op één plek kunnen
regelen. Nu staan de voorwaarden van een trouwlocatie nog in een aparte verordening.
Wij stellen de raad voor de huidige Verordening in te trekken en de bevoegdheid tot het aanwijzen
van trouwlocaties te delegeren aan het college. De behandelingstermijn van een verzoek tot het
aanwijzen van een trouwlocatie wordt hierdoor bekort, de aard van de bevoegdheid verzet zich niet
tegen delegatie en het college kan sneller inspringen op veranderende omstandigheden.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het aanwijzen van trouwlocaties hoeft niet te geschieden in een verordening. Een verordening
bevat doorgaans algemeen verbindende voorschriften en daarvan is hier geen sprake. Het gaat
hier om concretiserende besluiten van algemene strekking. Die hoeven niet te worden genomen in
de vorm van een verordening.
De gemeenteraad hoeft dus geen verordening vast te stellen, maar kan de bevoegdheid om
trouwlocaties aan te wijzen (conform artikel 109 en 147 van de Gemeentewet) delegeren aan het
college. Daarvoor is wel een delegatiebesluit nodig, maar dus geen verordening.
Het college past het huidige Reglement 2010 door de veranderde wetgeving en andere wensen
van de bruidsparen aan. Het is daarom nu een goed moment om de huidige verordening in te
trekken en de bevoegdheid tot het aanwijzen van de trouwlocaties te delegeren aan het college.
Het college heeft dan de bevoegdheid om in het nieuwe reglement voorwaarden te stellen waaraan
een trouwlocatie dient te voldoen.
Het college is voornemens om de gehele gemeente aan te wijzen als trouwlocatie. Tevens komt de
eis dat de locatie een gebouw moet zijn te vervallen. In de praktijk blijkt dat bruidsparen graag de
mogelijkheid hebben om te kunnen trouwen waar ze willen, waarbij vaak gevraagd wordt om in de
openlucht te trouwen. Dat was tot nu toe niet mogelijk, omdat de huidige Verordening daar niet in
voorziet. Het college kan daarnaast sneller inspringen op wijzigingen.
Hoe informeren we de inwoners?
Via de gebruikelijke communicatiekanalen zullen bruidsparen geïnformeerd worden over de
mogelijkheden om te trouwen in onze gemeente.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat de raad akkoord is met het voorstel wordt de intrekking van de Verordening, de delegatie en
het nieuwe Reglement 2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Na bekendmaking
treedt het Reglement 2021 in werking.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Het intrekken van de Verordening en het delegeren van de bevoegdheid heeft geen financiële
gevolgen.
De Legesverordening 2021 is vastgesteld op basis van het huidige Reglement 2010. De huidige
omschrijving in de Legesverordening voor de kosten van de trouwlocaties sluit aan bij het nieuwe
Reglement 2021. Na inwerkingtreding van het Reglement 2021 kan er worden gekeken of de
huidige leges nog kostendekkend zijn. De leges worden in de legesverordening 2022 aangepast
naar het nieuwe Reglement 2021.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

O. de Jager RC MAC,

gemeentesecretaris a.i.

Raadsbesluit nr. 10
Betreft: Intrekking van de “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” en het
delegeren van de bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties aan het college.

Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021;
overwegende om de huidige Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in te trekken en de bevoegdheid
tot het aanwijzen van het huis der gemeente (trouwlocaties) te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders;
gelet op artikel 108 en 147 van de Gemeentewet en artikel 1:63 en 1:80a van het Burgerlijk Wetboek;
B E S L U I T:
1. De “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” vastgesteld op 25
november 2008 in te trekken.
2. Het aanwijzen van het “huis der gemeente” (trouwlocaties) te delegeren aan het college van burgemeester
en wethouders.
Vries, 22 juni 2021
De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

