Persbericht
Trouwen in Hollands Kroon overal
mogelijk
Datum:

29 juni 2012

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni hebben de VVD, D66, PW,
SHK, LADA, GL en PVL het college opdracht gegeven er vanuit te
gaan dat trouwen in Hollands Kroon op iedere gewenste locatie
mogelijk is. Op deze manier wordt maximaal invulling gegeven aan de
wens van de gemeente om zich te profileren met een ruimte keuze
aan trouwlocaties.
Ook in de strategische visie van de gemeente, die onlangs nog door
de raad is vastgesteld, is vastgelegd dat Hollands Kroon een
dienstverlenende gemeente wil zijn. Een gemeente met een hoge
klantgerichtheid, die belang hecht aan de eigen verantwoordelijkheid
van haar inwoners. De indieners van het voorstel zijn van mening dat
daarbij past dat een bruidspaar in principe zelf bepaalt waar zij wil
trouwen.
Alleen CDA, PvdA en CU stemden niet met het voorstel in. Zij
veronderstelden dat hiermee de kosten voor een huwelijksvoltrekking
fors zou worden verhoogd. Dit is echter niet aan de orde. Volgens de
legestabel kost een huwelijksvoltrekking in een huis der gemeente
€ 300. Trouwt men op een andere, zelf gekozen locatie, dan komt
daar een bedrag van € 200 bij. In het voorstel van genoemde partijen
kan, net zoals dat mogelijk was in het collegevoorstel, het college één
of meer locaties aanwijzen als het huis der gemeente. Voor die
locaties blijft dan ook de basisprijs gelden. Kortom, in de uitvoering
van dit voorstel wijzigt er voor het college en de ambtenaren
nauwelijks iets. Wat wel belangrijk is, is de grondhouding van de
gemeente. Met het voorstel geven de partijen het signaal af dat wij uit
moeten gaan van "ja, mits" in plaats van "nee, tenzij".
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