Nr. 1737479

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
1 november 2016, kenmerk DKCC/1730068;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek;

besluit:
vast te stellen de navolgende
Verordening aanwijzing locaties voor
het huwen en registreren van
partnerschap in de gemeente Dordrecht

Artikel 1
Aanwijzing locaties
De volgende locaties in de gemeente Dordrecht worden tot gemeentehuis als
bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek aangewezen:
a. openbare gebouwen;
b. horeca-inrichtingen;
c. culturele centra;
d. kerkgebouwen en monumenten;
e. privé woningen en -erven;
f. sportaccommodaties;
g. openbare tuinen en parken;
h. partyschepen, mits deze tijdens de voltrekking van het huwelijk aangemeerd
liggen aan een kade binnen de gemeente Dordrecht.
Artikel 2
Bevoegdheid Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd te weigeren een huwelijk te
voltrekken of een partnerschap te registreren indien de voorgenomen locatie als
bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan een van de volgende criteria:
a. openbaarheid
De locatie is voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk;
b. veiligheid
De locatie voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid, waaronder
bijvoorbeeld de brandveiligheid;
c. openbare orde
De locatie is niet in strijd met de openbare orde;
d. beschikbaarheid
De locatie is vanaf een half uur voor de ceremonie tot en met een half uur
daarna beschikbaar;
e. overige criteria:
• een goed verloop van de huwelijksvoltrekking is mogelijk. De locatie bevat
een ruimte waar de trouwambtenaar zich kan omkleden. Daarnaast is er een
sanitaire ruimte;
• de locatie is niet in strijd met de goede zeden.
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Artikel 3
Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt In werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4
Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening aanwijzing trouwlocaties
Dordrecht”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2016.

De voorzitter,
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