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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Vast te stellen de verordening tot derde wijziging van de legesverordening 2012. 
 
 
Samenvatting 
 
Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 3 juli 2012 het besluit genomen tot het vaststellen van 
een beleidsregel Voorwaarden aanwijzen trouwlocaties en het Reglement burgerlijke stand. Hierdoor dient 
de legesverordening aangepast te worden.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Raadsbesluit Verordening tot derde wijziging van de legesverordening 2012. 
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Inleiding 
Het College van B&W heeft de beleidsregel voorwaarden aanwijzen trouwlocaties en het reglement 
burgerlijke stand vastgesteld in zijn vergadering van 3 juli 2012. Met dit voorstel werd beoogd regels op te 
stellen en het mogelijk te maken een kwantitatieve uitbreiding van de trouwlocaties te realiseren. In het 
kader van de strategische heroverwegin heeft de raad besloten om voorstellen te laten uitwerken om 
zodoende de inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen te verhogen. 
Door het vaststellen van de voorwaarden worden uitsluitend de locale (horeca)gelegenheden in de 
gelegenheid gesteld om te worden aangewezen als trouwlocatie. Dit stimuleert de locale economie.  
Door de vaststelling van het gewijzigde Reglement van burgerlijke stand is ook een wijziging nodig van de 
tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012. De uitbreiding van de trouwlocaties heeft tevens 
gevolgen voor de tarieventabel. 
 
Argumenten 
Door het vaststellen van de beleidsregel Voorwaarden aanwijzen trouwlocaties is het wenselijk om een 
tarief op te nemen in de legestabel voor een aanwijzing tot trouwlocatie. Het artikel 1.1.8 wordt 
toegevoegd waarin het bedrag van € 150,00 wordt opgenomen. Dit zijn administratiekosten.  
 
Door de wijziging van het Reglement burgerlijke stand dienen ook de volgende artikelen in de 
tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2012, aangepast te worden. Aanpassing vindt plaats 
van artikel 1.1.1, 1.1.1.7, 1.1.1.12 tot en met 1.1.1.15 van de tarieventabel van de legesverordening: te 
weten, Maarssen wordt vervangen door Stichtse Vecht.  
 
Voor kosteloos trouwen waren bij het “oude” reglement drie tijden aangewezen waarop 
kosteloos getrouwd kan worden. Bij het gewijzigde reglement is dit teruggebracht 
naar twee tijden. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen wettelijk verplicht is. Wijziging heeft 
plaatsgevonden omdat de omringende gemeenten zich ook aan deze wettelijke verplichting 
houden. Dit brengt met zich dat van de ruimere mogelijkheid tot kosteloos trouwen binnen de 
gemeente Stichtse Vecht veelal gebruik gemaakt wordt door mensen van buiten de 
gemeente waardoor de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht benadeeld worden. 
 
In artikel 1.1.1.7 is de dinsdag vervallen als dag om kosteloos een huwelijk te voltrekken. Ook zijn er nog 
maar twee tijden beschikbaar op maandag in plaats van drie tijden.  
 
 
21 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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