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Zaaknummer : 580590  
Afdeling : Publiekszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Wijziging Verordening leges Heemstede 2020 voor huwelijken en 
partnerschapsregistraties 
 
SAMENVATTING 
De legesverordening wordt aangepast om het mogelijk te maken dat op verzoek op 
een aangewezen locatie voor één dag een huwelijk voltrokken of een partnerschap 
geregistreerd kan worden.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en 229, eerste lid, aanhef 
en onder b van de Gemeentewet. 
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Verordening leges Heemstede 

2020 vast te stellen; 
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven 

aan de raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  
 
besluit: 
Het Besluit wijziging Verordening leges Heemstede 2020 vast te stellen. 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Het college heeft bij besluit van 14 april 2020 besloten om het mogelijk te maken 
een verzoek in te dienen om een huwelijk te laten voltrekken of een partnerschap 
te laten registreren op een locatie naar keuze. Het gaat hierbij niet om de vaste 
locaties, die al aangewezen zijn als huis der gemeente (Het Oude Slot, 
Groenendaal, de Oude Kerk en de Hartekamp), maar het indienen van een 
verzoek om een andere locatie voor één dag als ‘huis der gemeente’ aan te wijzen. 
Aan het behandelen van het verzoek zijn kosten verbonden. Deze leges moeten 
worden opgenomen in de Verordening leges Heemstede 2020. 
 
MOTIVERING 
 
De nieuwe leges moeten worden ingepast in de legesverordening, waardoor de 
volgorde aangepast moet worden. 
In de huidige Verordening leges Heemstede 2020 staan onder 1.3.9 de extra leges 
opgenomen voor het trouwen op een locatie buiten het gemeentehuis. Het betreft 
hier de huwelijken in de vast aangewezen huizen der gemeente. Het is logisch om 
de nieuwe leges hieronder op te nemen. Omdat er op deze plaats geen ruimte is 
voor extra leges, is in de wijziging 1.3.9 een schakelbepaling geworden, waaronder 
de subonderdelen 1.3.9.1 en 1.3.9.2 worden gehangen. Hierbij staan in 1.3.9.1 de 
al bestaande leges voor het voltrekken van een huwelijk buiten het raadhuis en zijn 
in 1.3.9.2 de nieuwe leges opgenomen. 
 
FINANCIËN 
De leges voor het trouwen op een ‘willekeurige’ locatie bestaan uit twee 
onderdelen. In de eerste plaats bevat het de leges voor het trouwen op een locatie 
buiten het raadhuis, zoals deze ook nu al in de legesverordening zijn opgenomen. 
Het tweede deel van de leges bestaat uit het behandelen van het verzoek om een 
locatie voor één dag aan te wijzen. Deze locatie moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen. De VNG heeft hier een model voor aangeleverd. Deze voorwaarden 
staan opgenomen en verder uitgewerkt in de Beleidsregels aanwijzen locaties 
huwelijk/geregistreerd partnerschap Heemstede 2020. Er moeten controles 
uitgevoerd worden die vaststellen dat voldaan wordt aan de voorwaarden en om er 
zeker van te zijn dat het daarmee ook veilig is om op de betreffende locatie een 
huwelijk te voltrekken of een partnerschap te registreren. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Nadat de wijziging op de legesverordening is vastgesteld, wordt het mogelijk een 
verzoek in te dienen om een locatie voor één dag aan te wijzen als ‘huis der 
gemeente’. De Beleidsregels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd 
partnerschap Heemstede 2020 zijn op 14 april 2020 al door het college 
vastgesteld. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Na vaststelling van de leges wordt de mogelijkheid voor het indienen van een 
verzoek om een locatie voor één dag aan te wijzen gepubliceerd en opgenomen 
op de website. 
 
DUURZAAMHEID 
- 
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BIJLAGEN 
1. Besluit wijziging Verordening leges Heemstede 2020 


