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Onderwerp: toevoegen en intrekken van vaste trouwlocaties gemeente Bergen en delegeren
aan het college met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat
Aan de raad,
Beslispunt:

-

Beëindiging van het contract per 2011 met Haaf als vaste trouwlocatie
(conform verzoek van De Haaf).
Toevoegen Blooming (Bergen) als vaste trouwlocatie.
Toevoegen Protestantse Kerk (Schoorl) als vaste trouwlocatie.
De bevoegdheid tot aanwijzing van vaste locaties delegeren aan het
college met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

1. Waar gaat dit voorstel over?
Het toevoegen en intrekken van trouwlocaties in de gemeente Bergen.
De gemeente heeft – naast het gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar - een
aantal vaste locaties aangewezen als trouwlocaties. Het benoemen van vaste locaties is een
raadbevoegdheid.
Naast trouwen in de door de gemeente aangewezen vaste trouwlocaties is er sinds 1 januari
2008 een mogelijkheid bijgekomen. Een aanstaand bruidspaar kan een verzoek indienen
om te mogen trouwen op een vrije locatie. Het aanwijzen van vrije locaties is reeds door de
raad aan ons college gedelegeerd met de bevoegdheid tot verlening van (onder)mandaat.
In onderstaand overzicht staan de locaties en de frequentie waarmee op betreffende locatie
een huwelijk wordt voltrokken. Het voordeel van het werken met vaste locaties is voor de
gemeente, dat het administratieve handelingen scheelt ten opzicht van het trouwen op vrije
locaties. Het voordeel voor de aangewezen locatie is, naast vermindering van de
administratieve lasten, dat de gegevens van de locatie op onze website worden vermeld.
Locatie / aantal huwelijksvoltrekkingen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal

Groeterkerkje, Groet

33

40

48

37

43

45

246

Oude Raadhuisje, Schoorl

23

32

29

35

44

27

190

Slotkapel, Egmond aan den Hoef

28

34

39

30

25

29

185

Vredeskerkje, Bergen aan Zee

32

29

24

38

30

30

183

De Haaf, Bergen

8

13

4

15

9

9

58

Hervormde Kerk, Egmond aan Zee

1

1

4

5

3

5

19

Verenigingsgebouw Egmond aan Zee

2

0

1

3

1

0

7

Dorpshuis De Schulp, Egmond Binnen

3

1

0

0

0

0

4

Dorpshuis Hanswijk, Egmond aan den Hoef

1

0

0

0

1

1

3

150

149

163

156

146

Totaal 131

895

1

In april 2010 is een brief van De Haaf ontvangen, met het verzoek tot beëindiging van het
contract per 2011 vanwege de herontwikkeling en het niet meer op lange termijn kunnen
garanderen van de beschikbaarheid van deze locatie. Dit verzoek is conform contract
gehonoreerd.
Met name op onderstaande locaties wordt in toenemende mate getrouwd. Het voorstel is om
deze locaties tot vaste locaties te benoemen. Voordeel hiervan is een reductie van
administratieve handelingen in geval van huwelijksvoltrekkingen op deze locaties.
Eventueel te benoemen tot vaste locaties

2008 2009 Totaal

Blooming Hotel, Bergen

2

8

10

Protestantse Kerk, Schoorl*

1

6

7

Als gevolg van het bieden van de mogelijkheid tot het trouwen op vrije locaties, is het werken
met vaste locaties meer verworden tot een keuze om de administratieve handeling te
vereenvoudigen. Om die reden stellen wij voor om de bevoegdheid tot aanwijzing van vaste
locaties te delegeren aan ons college, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
• Drie mutaties in de vaste locaties (De Haaf, Blooming en Protestantse Kerk Schoorl).
• Deregulering: Een lagere werklast voor Raad en College en snellere afhandeling van
mutaties in vaste trouwlocaties.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Besluiten inzake de vaste locaties zijn een raadsbevoegdheid. In het ontwerpbesluit
Reglement burgerlijke stand is alvast geanticipeerd op positieve besluitvorming in de raad
over de vaste locaties. Het Reglement kan pas in werking treden nadat de raad de
benodigde besluiten heeft genomen.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Dit besluit heeft met name consequenties voor de exploitanten van de genoemde
trouwlocaties en de ambtenaren burgerlijke stand. Deze keuze leidt tot efficiency in de
bedrijfsvoering van beide partijen.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Overwogen kan worden om het werken met vaste locaties geheel af te schaffen, omdat dit
een precedent kan scheppen in de vorm van publicatie op de website van de gemeente.
Gezien de extra administratieve handelingen (en de kosten) die deze keuze voor de
gemeente met zich meebrengen, wordt dit niet als wenselijk beschouwd.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
a. Publicatie reglement en mandaatbesluit
na besluit raad bekend maken.
b. Opmaken contracten vaste locaties
na raadsbesluit
c. Aanpassen locaties op website
eind december 2010
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Geen bijzonderheden, betreft regulier communicatiebudget.
Er bestaat geen risico.
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Ten behoeve van optimaliseren van de efficiency van de dienstverlening en het
verminderen van de werklast voor de Raad.
Bijlagen:
1. Raadsbesluit
Bergen, 13 juli 2010
College van Bergen

W.J.M. Bierman,
loco-Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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