.Raadsvergadering van 12 september 2000

Agendapunt: 9

Onderwerp: Voorstel tot het aanwijzen van gebouwen als "huis der gemeente" (trouwlocatie )
Aan de gemeenteraad,
Zoals u bekend.is, is het mogelijk om naast het gemeentehuis als gebruikelijke trouwlocatie nog 8 andere dergelijke locaties in
de zin van de wet aan te wijzen.
Uw raad heeft in 1995 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door het Dorpshuis als
trouwlocatie aan te wijzen. Het Dorpshuis heeft als voordeel ten opzichte van het gemeentehuis, dat dit ruimte biedt aan
grotere groepen personen.
Het aantal huwelijken per jaar bedraagt gemiddeld 65, waarbij het om hooguit 10% van de
gevallen om inwoners van het eiland gaat. De laatste tijd blijkt steeds vaker, dat er specifieke
wensen zijn ten aanzien van de ruimten, waarin huwelijken voltrokken worden. Wij willen graag zoveel mogelijk aan deze
wensen tegemoet komen en een ruimere keuze bieden uit het aantal ruimten, waar getrouwd kan worden. Om die reden hebben
wij de besturen van de Stichting
Cultureel Centrum Schiermonnikoog, de parochie vikarie Sint Egbert Schiermonnikoog en de Kerkvoogdij van de "SOW Kerk
gemeenschap" gevraagd, of men bereid is de onder hun beheer staande kerkgebouwen naast het gemeentehuis en het dorpshuis
als trouwlocatie beschikbaar te stellen. Het bestuur van de parochie vikarie Sint Egbert heeft ons laten weten daar niet voor te
voelen. Uiteraard respecteren wij dit standpunt. Beide andere genoemde gebouw zijn wel als zodanig beschikbaar .
Wij stellen u voor het kerkgebouw van de Stichting Cultureel Centrum en het kerkgebouw van de "SOW"-kerkgemeenschap
als trouwlocatie aan te wijzen door een besluit te nemen conform bijgaand concept.
Het spreekt vanzelf, dat de kosten, die in een concreet geval uit dit gebruik voortvloeien, voor rekening van het betreffende
bruidspaar zijn.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

S. Dijs

E. Fennema

Besluit.

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2000 betreffende uitbreiding van het
aantallocaties, waar huwelijken voltrokken kunnen worden;
overwegende, dat op grond van artikel van de Wet rechten burgerlijke stand in samenhang met artikel van het besluit
Burgerlijke stand !994 de gemeenteraad een locatie beschikbaar stelt voor het voltrekken van huwelijken;
besluit:

tot het aanwijzen van het kerkgebouw van de Stichting Cultureel Centrum en het kerkgebouw van de "SOW"
kerkgemeenschap als locatie voor het voltrekken van huwelijken.

Schiermonnikoog, 12 september 2000

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

