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Geadviseerd besluit
1. De huidige permanente trouwlocaties aan te wijzen als ‘huis der gemeente’ (zie bijlage 1) 

en

2. De bevoegdheid om te besluiten op een verzoek tot aanwijzen van nieuwe permanente en 

eenmalige trouwlocaties te delegeren aan het college op voorwaarde dat het college hierbij 

de voorgestelde criteria betrekt (zie bijlage 2, opgenomen als raadsbesluit).

Toelichting op beslispunten
De gemeente Renkum kent enkele permanente trouwlocaties. Deze locaties moeten formeel door 

de raad worden aangewezen als ‘huis der gemeente’. Daartoe dient dit voorstel. Op grond van 

artikel 108, juncto 147 van de Gemeentewet, is het aanwijzen van permanente trouwlocaties 

namelijk een bevoegdheid van de raad tenzij deze de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het 

college. 

Daarnaast wordt in artikel 1:63 van het Burgerlijk wetboek bepaald dat huwelijken in het openbaar 

in het gemeentehuis moeten worden voltrokken. Gemeenten hebben daarbij de vrijheid andere 

locaties aan te wijzen als locatie waar huwelijksvoltrekkingen kunnen plaatsvinden. 

Regelmatig komt het voor dat bruidsparen op andere locaties dan de permanente trouwlocaties 

willen trouwen. Deze locaties kunnen per keer worden aangewezen tot eenmalige trouwlocatie, 

maar indien voor een locatie vaker wordt verzocht om deze aan te wijzen tot eenmalige 

trouwlocatie, is het  praktischer om de locatie aan te wijzen tot permanente trouwlocatie.

In het gehele proces is het efficiënter om de bevoegdheid tot het aanwijzen van nieuwe 

permanente én eenmalige trouwlocaties te delegeren aan het college, dit scheelt (doorloop)tijd en 

geeft minder administratieve rompslomp voor het bruidspaar, de trouwlocatie alsook voor de 

afdeling Burgerzaken. 

Dit onder de voorwaarde dat de trouwlocaties moeten voldoen aan de, in het raadsbesluit criteria 

die betrekking hebben op de openbare orde, goede zeden en smaak en de toegankelijkheid.
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Beoogd effect
Snellere besluitvorming doordat voorstellen voor permanente en eenmalige trouwlocaties niet meer 

door de raad genomen worden. Waarbij de bovenstaande gestelde criteria in acht moeten worden 

genomen.

Kader
Artikel 1:63 BW

Artikel 108, juncto 147 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

Argumenten
Ad 1 De huidige permanente trouwlocaties aan te wijzen als ‘huis der gemeente’ (zie bijlage 1). 

De trouwlocaties genoemd in bijlage 1 zijn de locaties die nu als permanente locatie worden 

gebruikt. Dit omdat er veelvuldig/regelmatig huwelijken worden voltrokken op deze locaties.

Ad 2 De bevoegdheid om te besluiten op een verzoek tot aanwijzen van nieuwe permanente en 

eenmalige trouwlocaties te delegeren aan het college op voorwaarde dat het college hierbij de 

voorgestelde criteria betrekt (zie bijlage 2, opgenomen als raadsbesluit). 

Op grond van artikel 156 van de Gemeentewet kan de raad een bevoegdheid delegeren aan het 

college, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. De wet vormt geen belemmering 

voor het delegeren van de bevoegdheid tot het aanwijzen van permanente trouwlocaties. Ook 

anderszins zijn er geen belemmeringen voor delegatie van de bevoegdheid.

 

Algemeen gesteld kan, zoals ook al is aangegeven onder het kopje ‘Beoogd effect’, na delegatie 

van de bevoegdheid tot aanwijzen trouwlocaties aan het college, aan de trouwlocatie alsook aan 

het toekomstige bruidspaar sneller duidelijkheid worden gegeven.

Kanttekeningen
n.v.t.

Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
n.v.t.

Communicatie

Het delegatiebesluit van de raad is een algemeen verbindend voorschrift en moet daarom 
gepubliceerd worden op www.overheid.nl.;  na publicatie treedt dit besluit in werking. 

Het besluit tot aanwijzing trouwlocaties kan bekend worden gemaakt door publicatie in Rijn en 
Veluwe.

Financiële consequenties
n.v.t.

Onderwerp

Aanwijzen van trouwlocaties (zie bijlage 1) en het delegeren van de bevoegdheid hiervan (zie raadsbesluit, 

bijlage 2).
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Juridische consequenties
Tegen het besluit tot aanwijzing van permanente trouwlocaties staat bezwaar en beroep open.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
Minder administratieve- en toezichtlasten voor eigenaar van de trouwlocatie en afdeling 

Burgerzaken.

Alternatieven 
Voor het aanwijzen van huwelijkslocaties is geen alternatief te bedenken. Als alternatief voor het 

voorstel tot delegatie van de bovengenoemde bevoegdheden kan besloten worden dit niet te doen. 

Dit wordt niet aanbevolen.

Onderwerp

Aanwijzen van trouwlocaties (zie bijlage 1) en het delegeren van de bevoegdheid hiervan (zie raadsbesluit, 

bijlage 2).
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