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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. de bijgevoegde “Eerste wijziging Legesverordening 2012 ”vast te stellen

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Omdat er steeds vaker een verzoek wordt ontvangen van bruidsparen, om zelf iemand
aan te wijzen voor het voltrekken van een huwelijk en het college het wenselijk acht aan
die verzoeken tegen vergoeding van de geldende kosten te voldoen, moet de
legesverordening worden aangepast
Probleemstelling
Steeds vaker komt het voor dat een bruidspaar zelf iemand wil aanwijzen voor de
voltrekking van hun huwelijk. Het college heeft besloten het mogelijk te maken om aan dit
soort verzoeken te voldoen. Omdat dergelijke verzoeken kosten voor de gemeente
Nieuwkoop met zich meebrengen heeft het college besloten dit te doen onder
voorwaarde dat de raad akkoord gaat met de bijbehorende wijziging in de tarieventabel
Kader / Eerdere besluiten
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Het college is bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de benoeming van
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. De raad is bevoegd tot het
vaststellen van leges.
Beoogd effect
Onder voorwaarden het mogelijk maken om te kunnen voldoen aan verzoeken van
bruidsparen om zelf iemand aan te wijzen voor de voltrekking van hun huwelijk tegen een
kostendekkend tarief.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Financieel
Wijziging van het beleid brengt voor de behandeling van ieder verzoek extra kosten met
zich mee voor de gemeente Nieuwkoop. Wij hebben besloten dat deze wijziging
kostendekkend moet zijn. Aan het gebruik maken van een zelf gekozen babs (gastbabs)
zijn daarom extra leges van € 113,00 en € 83,00 ( indien een gastbabs reeds beëdigd is)
verbonden. De opbouw van deze leges vindt u hieronder:

werkzaamheden
Beoordelen verzoek
Verstrekken informatie aan de gastbabs
Besluitvorming
Beëdiging rechtbank voorbereiden
totaal
Berekening tarief ( uurtarief GWI = € 90,42)

Aantal
minuten
15
15
25
20
75
€ 113,00

Aan uw raad wordt voorgesteld deze kosten op te nemen in de tarieventabel behorende
bij de Legesverordening 2012.
De omvang van deze inkomsten zijn zo gering dat de begroting op dit onderdeel geen
aanpassing behoeft.
Personeel
Er zijn geen personele consequenties.
Juridisch
 Mandaat: Het college is bevoegd tot het benoemen van (buitengewoon)
ambtenaren van de burgerlijke stand. Om verzoeken voor een gastbabs op
doelmatige en klantvriendelijke wijze af te kunnen handelen wordt voorgesteld
om de besluitvorming voor de benoeming van een gastbabs (voor 1 dag) te
mandateren aan de afdelingsmanager Gemeentewinkel.
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Reglement burgerlijke stand: In het reglement Burgerlijke stand dient de
beleidswijziging te worden opgenomen. Tevens is het reglement op een aantal
punten niet meer actueel i.v.m. reeds genomen besluiten van raad en college
alsmede met gewijzigde openingstijden. Het gewijzigde reglement is als bijlage 2
bijgevoegd. De wijzigingen zijn “grijs” gearceerd.

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen
Risico’s / Beheersmaatregelen
De gemeente Nieuwkoop is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gesloten huwelijk.
Daarom wordt slechts ingestemd met het verzoek van het bruidspaar als de kandidaat
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Deze criteria/voorwaarden zijn opgenomen als bijlage bij het reglement Burgerlijke stand
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
1. Reglement Burgerlijke stand versie 15 mei 2012
2. publicatie

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing; gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering.
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