
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De werkzaamheden voor de burgerlijke stand moeten worden verricht in een “huis der gemeente”. Het 
huidige Stadskantoor wordt volledig gerenoveerd en anders ingericht. Tijdens de verbouwing verhuist 
het team Publiekszaken naar de Kloosterstraat 2-4. Als gevolg daarvan moeten een aantal 
maatregelen worden genomen. 
 
Beoogd effect 
1.Juridisch kader creëren voor het verrichten van werkzaamhedenheden voor de burgerlijke stand. 
2. De status van “huis der gemeente” voor ongebruikte locaties intrekken.  
3. De besluitvorming rondom het aanwijzen en vervallen verklaren van locaties als “huis der 
gemeente” vereenvoudigen. 
 
Argumenten 
1.1. Werkzaamheden voor de burgerlijke stand moeten volgens de wet worden verricht in een “huis 

der gemeente”. 
Vanuit de locatie Kloosterstraat 2-4 gaat het team Publiekszaken werkzaamheden verrichten voor de 
burgerlijke stand zoals aangiften van geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, naamswijziging, 
adoptie enzovoort. Tijdens de verbouwing zullen de kosteloze huwelijken worden voltrokken in de 
Gewelvenzaal van het Oude Raadhuis. Om dit juridisch mogelijk te maken moeten deze locaties 
worden aangewezen als “huis der gemeente”. 
 
2.1 Er is geen reden meer voor de aanwijzing tot “huis der gemeente” als een locatie niet meer 

bestaat of wordt gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden voor de burgerlijke stand.  
Door de verbouwing van het Stadskantoor verdwijnen de huidige locaties Publiekshal, multifunctionele 
ruimte en kamer 87. Daarvoor in de plaats komen straks nieuwe ruimten in het HUIS van Roosendaal. 
De genoemde locaties moeten daarom vervallen worden verklaard als “huis der gemeente”.  
De locatie Bloemenmarkt 14 is al sinds de vestiging in het pand van het restaurant Oost niet meer 
beschikbaar als gemeentelijke trouwlocatie. De aanwijzing als “huis der gemeente” moet daarom 
vervallen. 
 
3.1 De bevoegdheid tot het aanwijzen als “huis der gemeente” door het college van burgemeester en 
wethouders moet berusten op een delegatiebesluit van de gemeenteraad. 
Op grond van de artikelen 108 en 147 Gemeentewet is het een bevoegdheid van de gemeenteraad 
om een locatie aan te wijzen als “huis der gemeente”. Op grond van artikel 156 Gemeentewet kan 
deze bevoegdheid worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.  
Op grond van het destijds geldende Algemene Delegatiebesluit is de bevoegdheid tot het aanwijzen 
van locaties als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken in 2007 gedelegeerd aan het 
college van burgemeester en wethouders. Er wordt niet gesproken van overige werkzaamheden voor 
de burgerlijke stand.  
In het huidige Algemene Delegatiebesluit wordt deze aanwijzingsbevoegdheid niet meer genoemd. 
Voor het verkrijgen van een duidelijke juridische grondslag voor het aanwijzen door het college van 
burgemeester en wethouders van locaties als “huis der gemeente” voor het verrichten van álle 
werkzaamheden van de burgerlijke stand is het wenselijk deze bevoegdheid bij apart besluit over te 
dragen.  
 
3.2 Het is eenvoudiger en efficiënter om het college van burgemeester en wethouders te laten 
besluiten over de aanwijzing als “huis der gemeente”. 
De aanwijzing als “huis der gemeente” is (slechts) een formele vereiste om werkzaamheden voor de 
burgerlijke stand te kunnen uitvoeren. Als een locatie eenmaal is aangewezen moeten de 
openingstijden worden bepaald. Dat is op grond van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke 
stand een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.  
Wanneer de aanwijzingsbevoegdheid niet gedelegeerd wordt, moet voor de aanwijzing/vervallen 
verklaring van een locatie als “huis der gemeente” een raadsbesluit worden gevraagd. Vervolgens 
moet het college een wijzigingsbesluit nemen over de openingstijden van de burgerlijke stand. Deze 
tweevoudige besluitvorming is omslachtig en niet passend bij de aard van een beleidsarm 
uitvoeringsbesluit.  
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De locaties kunnen en zullen veranderen. Het is eenvoudiger en efficiënter om voor het verrichten van 
werkzaamheden voor de burgerlijke stand alles in één besluit te laten bepalen door het college van 
burgemeester en wethouders. 
 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Van de locaties die als “huis der gemeente” zijn aangewezen stelt het college van burgemeester en 
wethouders in het Reglement burgerlijke stand de openingstijden vast. De wijziging van het 
Reglement burgerlijke stand wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.  
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Geen 


