Trouwen op locatie
Regeling:
In de gemeente Menterwolde kunnen mensen die willen trouwen of hun partnerschap willen
laten registreren daarvoor zelf een locatie kiezen. Uiteraard alleen in overleg en met de
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of beheerder van de locatie.
Het paar, de eigenaar van het gebouw en de gemeente sluiten samen een overeenkomst waarin
een aantal zaken wordt vastgelegd. Op deze overeenkomst is van toepassing de Regeling
voorwaarden en voorschriften voor locaties voor het voltrekken van huwelijken of het
vastleggen van partnerschapregistraties in de gemeente Menterwolde.
De gemeente stelt voor het houden van de plechtigheid een aantal minimale eisen waaraan de
locatie moet voldoen en controleert ook of daar aan voldaan is.
Deze eisen luiden als volgt:
1. De beheerder stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de
gemeente. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de
gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van “huis der gemeente”.
2. De locatie moet voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en
toegankelijk zijn.
3. De locatie moet voldoen aan de voorschriften omtrent de openbare orde en veiligheid.
4. Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het paar verantwoordelijk. De
aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de beheerder. Minimaal
moeten een tafel, stoelen, een katheder, voldoende verlichting, verwarming, een
toiletruimte en een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig
zijn.
Procedure:
Het paar moet een schriftelijk verzoek doen aan de gemeente om op een locatie te kunnen
trouwen. Daarbij wordt ook de overeenkomst ingeleverd die ingevuld en ondertekend is door
het paar en de eigenaar van het gebouw.
Het verzoek wordt in behandeling genomen, de locatie gecontroleerd en indien alles akkoord
is ondertekent de gemeente als laatste partij ook de overeenkomst. Daarmee is het contract
gesloten en het verzoek gehonoreerd. Het paar en de eigenaar van de locatie krijgen hiervan
een afschrift toegezonden.
Pas dan kunnen vervolgafspraken gemaakt worden zoals gebruikelijk is bij de aangifte van
een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor het doen van een verzoek en het verkrijgen
van een model van de overeenkomst moet contact opgenomen worden met het gemeente
(0598-658888).
Kosten:
De tarieven voor het trouwen op locatie zijn als volgt en wordt het paar in rekening gebracht.
Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk op locatie op maandag tot en met
vrijdagmorgen
Bedraagt: € 248,35, op vrijdagmiddag zijn de kosten € 286,60.
Elk jaar worden de bedragen iets bijgesteld.
Deze tarieven staan los van een eventuele vergoeding die de eigenaar het paar in rekening
kan brengen voor het gebruik van de locatie.

