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Afdeling:  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 mei 2017 

Onderwerp: Aanwijzen bestaande trouwlocaties 

en aanwijzingsbevoegdheid te 

delegeren aan het college 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00F511E24E* 
Beslispunten 

1. Met terugwerkende kracht de reeds bestaande trouwlocaties aan te wijzen als 'huis der gemeente'. 
2. De bevoegdheid tot het aanwijzen en intrekken van een trouwlocatie als 'huis der gemeente' te 
delegeren aan het college. 

 

1 SAMENVATTING  

Na invoering van de Wet dualisering in 2002 werd landelijk aangenomen dat het college volgens de 
nieuwe regeling bevoegd is een locatie als 'huis der gemeente' aan te wijzen. Dit blijkt achteraf niet juist 
te zijn: de raad is het bevoegd orgaan. Om dit te herstellen voor de reeds bestaande trouwlocaties 
moeten deze met terugwerkende kracht door de raad aangewezen worden als 'huis der gemeente'. 
Tegelijkertijd wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren naar 
het college, zodat deze handeling in het vervolg rechtmatig en op een praktische en efficiënte manier 
op uitvoeringsniveau kan worden uitgevoerd. 
 
2 Inleiding 

Het aanwijzen en intrekken van trouwlocaties ('huis der gemeente') is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het verzoek is om deze bevoegdheid te delegeren aan het college van B&W. Daarnaast 
heeft het college afgelopen jaren al een aantal trouwlocaties aangewezen. De raad wordt gevraagd de 
reeds aangewezen trouwlocaties te bekrachtigen. 

 
Voorgeschiedenis 
Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 was de juridische opvatting dat het 
aanwijzen en intrekken van trouwlocaties een taak van het college was en niet meer van de 
gemeenteraad. Gevolg was dat veel gemeenten in Nederland hier vanuit gingen en trouwlocaties lieten 
aanwijzen/intrekken door het college. Het landelijk standpunt van de VNG en de NVVB (Nederlandse 
Vereniging voor Burgerzaken) luidt nu echter dat niet het college maar de raad bevoegd is tot het 
aanwijzen van trouwlocaties. 
De raad wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het aanwijzen en intrekken van een trouwlocatie te 
delegeren aan het college, zodat deze handeling in het vervolg op rechtmatige en op een praktische, 
efficiënte manier op uitvoeringsniveau kan worden uitgevoerd.  
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Leiderdorp kent naast het gemeentehuis de volgende vaste trouwlocaties: 
- Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2, Leiderdorp 
- Meelfabriek Zijlstroom, Zijldijk 28, Leiderdorp 
- De Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp 
- De Hollandsche Tuyn, Hoofdstraat 24, Leiderdorp 
- Het Huis de Roef, Boomgaardlaan 16, Leiderdorp 
- Groene Hart Cruises: de partyboten van Groene Hart Cruises, ligplaats aan de Zijldijk t.h.v. nummer 30, 
Leiderdorp 
- De Lindenhof, Achthovenerweg 7, Leiderdorp 

 

3 Beoogd effect 

Een rechtmatige aanwijzing van de vaste externe trouwlocaties als 'huis der gemeente', waardoor deze 
locaties als trouwlocatie mogen worden gebruikt. 

 
Met het delegatiebesluit wordt voorkomen dat in het vervolg de raad belast wordt met 
uitvoeringswerkzaamheden. Het is praktischer en efficiënter als deze taak bij het college ligt. 

 

4 Argumenten 

1. In het verleden zijn de onder 1. genoemde locaties door het college aangewezen als huis der 
gemeente. Door deze locaties alsnog met terugwerkende kracht door het bevoegde orgaan, de raad, te 
laten aanwijzen, kunnen deze locaties rechtmatig als trouwlocaties worden gebruikt. 

 
2. Middels het delegatiebesluit wordt het college bevoegd om vaste en eenmalige locaties aan te wijzen 
en in te trekken als 'huis der gemeente', zodat snellere besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing 
 

6 Communicatie 

Het aanwijzings- en delegatiebesluit zal via Gemeente aan Huis, Gemeenteblad (GVOP), 
Regelingendatabank (CVDR) en de website bekendgemaakt worden. 

 

7 Financiën 

Niet van toepassing 
 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
 


