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Samenvatting raadsvoorstel: 
- Met ingang van 1 mei 2014 de voorgestelde werkwijze rondom de huwelijksvoltrekkingen en 

partnerschappen toepassen;   
- De tarieven uniformeren en de tarieven door de raad laten vaststellen; 

- De aangewezen trouwlocaties intrekken, omdat alle plaatsen in de gemeente gelden als 

trouwlocatie. 
 

Voorstel 

 Met ingang van 1 mei 2014 de voorgestelde werkwijze rondom de huwelijksvoltrekkingen 

en partnerschappen toepassen;   

 De tarieven uniformeren en de tarieven door de raad laten vaststellen; 

 De aangewezen trouwlocaties intrekken, omdat alle plaatsen in de gemeente gelden als 

trouwlocatie. 

 
Wat is de aanleiding voor dit voorstel? 

In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden jaarlijks ca. 250 huwelijken en 
partnerschapsregistraties voltrokken. Deze huwelijksvoltrekkiing en 
partnerschapsregistraties worden door de ambtelijke organisatie Noaberkracht uitgevoerd 
voor beide gemeenten. Op beleidsmatig- en uitvoerend niveau blijkt dat er tussen beide 
gemeenten een aantal verschillen zijn. 
Daarnaast ontvingen wij de laatste tijd signalen dat er veel bruidsparen helaas moesten 
afhaken om op een zaterdag op een willekeurige locatie in de gemeente Dinkelland te 
trouwen vanwege het hoge tarief. Hierdoor lopen de ondernemers in Dinkelland inkomsten 
mis. 
De doelstelling van dit voorstel is de uitvoering van de huwelijken cq. 
partnerschapsregistraties zowel op uitvoerend- als beleidsmatig niveau te harmoniseren en 
de huwelijksleges voor beide gemeenten op hetzelfde niveau vast te stellen, hierbij wordt 
rekening gehouden met kostendekkende tarieven. Dit alles moet leiden tot voordelen voor 
de burger en voor de organisatie. 
 

Argumentatie 

A. Versobering kosteloze huwelijken 
In 2013 zijn in de gemeente Dinkelland ruim 50 huwelijken kosteloos voltrokken of 
partnerschappen geregistreerd. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2011 en 2012. Steeds meer 
bruidsparen kiezen voor deze optie omdat belangrijke zaken als het kopen van een huis, het 
gezag van de kinderen etc, daarmee goed geregeld zijn. Het voltrekken van een huwelijk of 
het registeren van een partnerschap ziet men vaak als een wettelijke formaliteit. We 
signaleren ook dat er veel kosteloze huwelijken voltrokken worden voor bruidsparen die niet 
in onze gemeente wonen. Vooral in de grotere buurgemeenten is het niet mogelijk om op 
korte termijn een kosteloos huwelijk te regelen. Men wijkt dan uit naar de kleinere 

 

 
 

 



 

   

 

buurgemeenten. 
Om te voorkomen dat wij de overloop van de centrumgemeenten worden en het kosteloze 
huwelijk een goedkoop alternatief voor het bepaalde huwelijk, stellen wij voor de kosteloze 
huwelijken te versoberen. Dit betekent dat: 
 

- Voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschapsregistratie één van de 
partners woonachtig dient te zijn in de gemeente Dinkelland of in de gemeente 
Tubbergen; 

- Er een maximum komt van het aantal gasten (4 getuigen met eventuele ouders); 
- De voltrekking sober dient te gebeuren door een ambtenaar van de burgerlijke stand 

en maximaal 10 minuten mag duren; 
- De voltrekking of registratie kan alleen op maandag- en dinsdagmorgen om 09.30 

uur 
  kan plaatsvinden (1 huwelijk per dag); 
- Er geen assistentie van een bode is. 

 
B. Budgethuwelijken 

Om tegemoet te komen aan de burgers die goedkoop willen trouwen, maar wel familie en 
vrienden mee willen nemen, heeft het college in december j.l. besloten om 
“budgethuwelijken” in te voeren. 
 

- Bij een budgethuwelijk kan er alleen maar in het gemeentehuis getrouwd worden. 
- Er zal geen maximum gesteld worden ten aanzien van een aantal gasten; 
- De voltrekking wordt gedaan door een ambtenaar van de burgerlijke stand en mag 

maximaal 30 minuten duren; 
- Geen assistente van een bode; 
- Geen bloemen en geen mogelijkheid voor muziek; 
- De voltrekking of registratie kan plaatsvinden op maandag en dinsdag van 10.00 tot 

16.00 uur; op woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur. 

 
Het tarief voor een budgethuwelijk is € 200,--. 
 

C. Overige huwelijken in het gemeentehuis 
Bij een huwelijk in het gemeentehuis is in de gemeente Dinkelland tot dusverre altijd een 
bode aanwezig. Deze zorgt voor de ontvangst van het bruidspaar en familie, verzorgt de 
muziek tijdens de plechtigheid, assisteert bij de ondertekening van de akte en begeleidt het 
bruidspaar en familie bij het verlaten van de trouwzaal. 
 
Deze huwelijken kunnen worden voltrokken op: 
- Maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur; 
- Woensdag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. 
 
Tarief: 
- Het kostendekkende tarief op maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur is € 475,--; 
- Het kostendekkende tarief van woensdag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur is € 
475,--. 
 
Huwelijksvoltrekking op “buitenlocaties” (willekeurige locaties). 
Het aantal huwelijksvoltrekkingen op de “buitenlocaties” c.q. willekeurige locaties is in de 
gemeente Dinkelland de laatste jaren flink toegenomen. Meer dan de helft van de huwelijken 
c.q. partnerschapsregistraties vindt op een buitenlocatie plaats. In de gemeente Dinkelland 
kan er getrouwd worden op een “vaste aangewezen locatie” en op een “willekeurige locatie”. 



 

   

 

De zogenaamde “vaste locaties” zijn destijds door de voormalige gemeenten Weerselo, 
Ootmarsum en Denekamp aangewezen. Een “willekeurige locatie” is een locatie die niet 
door de gemeente is aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld ook in de tuin van het bruidspaar 
zijn, maar kan ook een horecagelegenheid zijn. De “willekeurige locaties” behoren wel te 
voldoen aan een bepaalde eisen. Deze worden vastgelegd in het reglement voor de 
burgerlijke stand. 
Op dit moment bestaan de leges voor de vaste aangewezen locaties uit een gemeentedeel 
en een deel dat door de gemeente afgedragen moet worden. Voltrekken van huwelijken op 
een willekeurige locatie is alleen sprake van een tarief. Het bruidspaar maakt zelf afspraken 
met de eigenaar van de huwelijkslocatie. 
 
Intrekking aangewezen trouwlocaties gemeente Dinkelland. 
Destijds zijn door het college van de voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en 
Weerselo trouwlocaties aangewezen. Op 1 december 2009 heeft het college besloten dat 
het trouwen op meer locaties mogelijk moet zijn. Nu er overal getrouwd kan en mag 
worden, stellen wij voor om de aangewezen trouwlocaties van de voormalige gemeenten in 
te trekken en deze ook onder de noemer “willekeurige locaties” laten vallen. 
 
Dit betekent dat voor die “vaste locaties” het volgaande gaat gelden: 

- Er zijn geen gemeentebodes meer aanwezig bij het voltrekken van huwelijken c.q. 
partnerschapsregistraties op de “buitenlocaties” m.u.v. de locatie “voormalig 
gemeentehuis Weerselo”; 

- De gemeente zorgt voor de huwelijksakte, het trouwboekje en de buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor alle overige zaken zoals de accommodatie 
en de begeleiding tijdens de ceremonie is het bruidspaar verantwoordelijk; 

- De (B)ABS haalt tijdens de openingsuren de akte, de toga en eventuele andere 
benodigdheden op bij de medewerkers van Burgerzaken en brengt deze ook weer 
terug tijdens de openingsuren. 
 

De kostendekkende tarieven zijn: 
- Voormalig gemeentehuis Weerselo (met bode) 

Maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur € 475,--; 
- Alle overige locaties (zonder bode) 

Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur € 375,--. 
 
Overige kosten 
Het komt steeds vaker voor dat bruidsparen tussentijds wijzigingen doorvoeren in tijdstip of 
datum huwelijk. Dit brengt extra werk met zich mee. Hiervoor worden op dit moment geen 
kosten in rekening gebracht. 
Voorstel om in de legesverordening een tarief voor het wijzigen van tijdstippen en data 
huwelijken van € 47,50 per wijziging op te nemen. 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 


