Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;
overwegende dat de gemeenteraad op 3 maart 2011 de bevoegdheid tot het aanwijzen van een
locatie als gemeentehuis, voor zover het betrekking heeft op het voltrekken van huwelijken en het
registreren van partnerschappen, heeft gedelegeerd aan ons college;
gelet op artikel 108 juncto artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 1.63 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten vast te stellen:
de “beleidsregels huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op locatie gemeente Borsele 2011”:
Artikel 1.
Criteria
- de a.s. partners dienen, tenminste 3 maanden voor de datum van het
huwelijk/partnerschapsregistratie een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders
(t.a.v. het hoofd van de afdeling Burgerzaken),
- de a.s. partners maken daarbij gebruik van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier,
- tegelijk met het verzoek wordt een overeenkomst meegestuurd van de a.s. partners met de
eigenaar/beheerder van de betreffende locatie,
- na ontvangst van de aanvraagbescheiden wordt de locatie op geschiktheid beoordeeld door
of namens het hoofd van de afdeling Burgerzaken,
- de a.s. partners en de eigenaar/beheerder van de locatie worden schriftelijk op de hoogte
gesteld van het besluit,
- de locatie wordt voor 1 dag aangewezen als huis der gemeente,
- een huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie in de open lucht is niet mogelijk,
- een huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie in een nog als zodanig in functie zijnd
kerkgebouw is niet toegestaan,
- de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of hetgeen maatschappelijk aanvaard
is,
- de locatie moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid,
- de locatie moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn,
- de locatie moet (qua ruimte en inrichting) geschikt zijn voor een huwelijksvoltrekking /
partnerschapsregistratie,
- de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn werkzaamheden ongestoord
kunnen verrichten,
- er is geen gemeentebode aanwezig ter assistentie van de (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Artikel 2.
Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangeduid als Beleidsregels huwelijksvoltrekking en
partnerschapsregistratie op locatie.
Artikel 3.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2011.

Heinkenszand, 12 april 2011
Burgemeester en wethouders van Borsele,
De secretaris,
De burgemeester,

