Week 39, 28 september 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
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1. Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
september 2017 tot en met 22 september 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Herculesstraat 63, vervangen dakkapel achterzijde, plaatsen dakkapel voorzijde (18/09/2017) 24762-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras (19/09/2017) 24954-2017;
Grahamstraat 299, vergroten terras (19/09/2017) 24951-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, wijzigen brandcompartimentering, wijzigen gevel (20/09/2017) 24971-2017;
Boerhaavestraat 6, wijzigen gevel plaatsen erfafscheiding (22/09/2017) 25273-2017.
Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen van een bedrijfspand tot een woning (21/09/2017) 25098-2017.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57 A, tijdelijk plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting Plaats) (21/09/2017) 25158-2017.
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten woonhuis (18/09/2017) 24813-2017.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 6, kappen boom (19/09/2017) 24932-2017.
Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen bedrijfspand (19/09/2017) 24822-2017;
Zwanebloembocht 92, plaatsen afdak (22/09/2017).
25267-2017
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Santpoort-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren bouwen in afwijking vergunning (20/09/2017) 16061-2017;
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nabij Broekbergenlaan 3, grond in gebruik nemen als parkeerplaats / handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (20/09/2017) 17769-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong., reinigen hekpijlers, terugplaatsen pompoenen (22/09/2017) 20906-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren van 3 naar 5 appartementen, uitbreiden woning (19/09/2017)
19999-2017.
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 9, plaatsen fietsenberging (25/09/2017) 21737-2017

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (21/09/2017) 16434-2017;
Velserduinplein 1A en 2A, verbouwen eerste verdieping (22/09/2017) 19489-2017.
.
Velsen-Zuid
's Gravenlust 35b, aanbrengen stalen constructie (intern) (22/09/2017) 20905-2017;
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 19, uitbreiden woning (25/09/2017) 21122-2017.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, starten sport BSO (19/09/2017) 4285-2017;
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen dakopbouw, uitbouw achterzijde (25/09/2017) 10829-2017.
Velserenderlaan 7, kappen boom (spoed) (22/09/2017) 24263-2017.

Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (21/09/2017) 20658-2017;
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel (21/09/2017) 19522-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, vergroten bovenwoning (21/09/2017) 19013-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
IJmuiden Kust Trail 2017 op 30 november 2017 van 09:00 uur tot 17:00 uur (25/09/2017) 24843-2017;
Open NK blokarten op 25 en 26 november 2017 van 10:00 tot 17:00 uur locatie; strand van IJmuiden22946-2017.
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2. Kapmeldingen
Rietkamp 14 Velserbroek , 1 Haagbeuk; De boom is te groot en te breed geworden voor het perceel.
Ir. Krijgerstraat Velsen-Noord, 1 Lijsterbes, De boom is al meerdere keren aangereden en kan een gevaar gaan worden
voor de openbare ruimte.
Pontweg / Concordiaweg Velsen-Noord, 1 Populier, De kop is met de storm uit de boom gebroken en moet nu helemaal
verwijderd worden.
Speelplek Ladderbeekstraat Velsen-Noord, 1 Plataan en 1 Kastanje; De Plataan heeft grote stormschade en kan een
gevaar geworden voor de omgeving. De Kastanje is in een zeer slechte staat en moet voor de veiligheid verwijderd
worden.

3. Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Zeewijkplein 266, 1974 PL IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

4. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
het zebrapad in de Heerenduinweg ter hoogte van de Iepenstraat op te heffen door middel van het
verwijderen van de zebramarkering en het verwijderen van de borden L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

5. Raadsvergadering 5 oktober 2017
Raadsvergadering donderdag 5 oktober 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 -
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567502 of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op.
Bestemmingsplan Motorhuislocatie
Op de locatie Motorhuis aan de Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord wil de gemeente tien 2-onder-1kapwoningen realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en
ontheffing Hogere grenswaarden hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De
gemeenteraad stelt de bestemmingsplan Motorhuislocatie vast.
Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen te Velserbroek
Vanuit de omgeving van het L. Zocherplantsoen te Velserbroek is het verzoek gekomen voor meer
parkeergelegenheid, met name bij de entree van de woonwijk. In de omgeving is geen ruimte om extra
parkeergelegenheid aan te leggen zonder hiervoor een groenvoorziening deels op te geven. Het groen wordt
gecompenseerd in oppervlak en waarde van het groen. De gemeenteraad besluit om de bestemming van het
groen aan te passen.
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Binnen de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond is een vacature ontstaan.
Op voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de openbare
scholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen benoemen de gemeenteraden van deze gemeenten de heer R.
Zaal uit Heerhugowaard.
Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en
overheidsparticipatie in Velsen om het contact met de inwoners verder te verbeteren. Uit het onderzoek komt
een aantal aanbevelingen voor raad en college, zoals de benadering van verschillende doelgroepen in een
wijk, de keuze van de communicatiemiddelen die worden ingezet, de transparantie in het participatieproces
en de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
Beleidsnota Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021 beschrijft wat we in Velsen en de IJmond doen voor onze jeugd: van
vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. De IJmondgemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan
laten vaststellen door de gemeenteraden.





Debat: Zienswijze planstudie Verbinding A8 – A9
De gemeente Velsen wil een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De gemeente Velsen neemt nu een besluit over een aangepaste
zienswijze om te komen tot een volgende stap die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9.
Debat: Onderzoek naar effecten van niet-realiseren fusie in de IJmond
De gemeenten Beverwijk en Velsen willen een extra onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van
het niet plaatsvinden van een gemeentelijke herindeling/fusie in de IJmond. Aan de gemeenteraden van
Beverwijk en Velsen wordt gevraagd hiervoor een budget van totaal € 20.000,00 beschikbaar te stellen. De
gemeenteraad Velsen neemt hier nu een besluit over.


Benoeming raadsgriffier
De heer R.B. Palstra wordt voorgedragen als nieuwe raadsgriffier. De raad benoemt hem tijdens deze
raadsvergadering. Per 1 november 2017 begint de heer R.B. Palstra bij de gemeente Velsen.

6. Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017
Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand en de openstelling van de werkeenheid Burgerzaken onderdeel burgerlijke stand.
Artikel 1 Begripsbepaling
Het reglement verstaat onder:
a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
b. het besluit: Burgerlijke stand 1994
c. ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste volzin van het
Burgerlijke Wetboek ook wel ABS genoemd.
d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, tweede
volzin van het Burgerlijke Wetboek ook wel BABS genoemd.
e. gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen
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f.

bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het
geregistreerd partnerschap en het sluiten van een geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn
ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Leiding Burgerlijke stand
1. De teamleider Burgerzaken is belast met de leiding van het onderdeel burgerlijke stand en ontleent
zijn bevoegdheden aan het mandaatsbesluit van de gemeente Velsen
2. De teamleider Burgerzaken is bevoegd de algemene voorwaarden (zoals vermeld in de bijlage) voor
“aanwijzing van een gemeentehuis” aan te passen.
Artikel 3 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
1. Voor de benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking
medewerkers die werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken
2. Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking
personen die niet werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken.
Artikel 4 Benoemingsperiode
1. De Benoeming van de ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor de maximale duur van
de periode dat zij in dienst van de gemeente zijn en wordt vastgelegd in een benoemingsbesluit.
2. De benoeming van de buitengewone ambtenaar burgerlijke stand vindt plaats onder de volgende
voorwaarde
a. De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit
te bepalen periode benoemd.
b. Als de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van
burgemeester en wethouders of van de Raad, is de benoemingstermijn maximaal de termijn die
samen valt met de zittingsperiode van het betreffende college- of raadslid.
c. Voor personen die eenmalig een huwelijk of partnerschap in de gemeente Velsen sluiten, geldt
de benoeming voor de dag waarop dit huwelijk of partnerschap plaats vindt. Dit onder
voorwaarde dat de persoon voorafgaand aan het huwelijk benoemd is bij een gemeente in
Nederland (benoeming is nog geldig) en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand bij de rechtbank.
Artikel 5 Locatie
1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand
verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.
Artikel 6. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis
1. Het college kan andere locaties aanwijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van
huwelijken en registreren van partnerschappen.
2. Het aanwijzen van locaties als huis der gemeente is gemandateerd aan de teamleider van de
werkeenheid Burgerzaken de gemeente Velsen. Gedurende de ceremonie heeft de locatie de
status van gemeentehuis.
3. Het gebruik van een locatie als huis der gemeente is pas toegestaan als uiterlijk acht (8) weken
voor de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een schriftelijke of digitale
melding is gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze melding bevat tenminste
de vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of partners, de dag, het tijdstip
van de voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie, en het adres van de aan te
wijzen locatie.
4. Een locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt tenminste verstaan:
a. de locatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk zijn;
b. de locatie mag geen woonhuis zijn;

c. de aanwezigheid van tafels, stoelen en een spreekgestoelte;

d. voldoende verlichting in de ceremonieruimte;

e. een aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand om

zich om te kleden;

f. de aanwezigheid van een sanitaire ruimte.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de
locatie.
De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor het doel en de duur van de huwelijkssluiting
voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn.
Er mag gedurende de gehele plechtigheid niet gerookt of drank geschonken worden.
De locatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid.
De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Het bruidspaar of de partners zijn verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid. Ook de
veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen.
De gemeente Velsen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit
voltrekking van het huwelijk op de locatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand is een gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het
rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.
De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij het
bruidspaar of de partners dan wel de eigenaar/beheerder van de locatie.
Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het huwelijk niet op
de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.
Bij elke locatiehuwelijk worden het nakomen van de voorwaarden vastgelegd in een
overeenkomst getekend door het bruidspaar, locatiehouder en de gemeente.

Artikel 7 kosteloze huwelijken
Voor de huwelijksvoltrekkingen als bedoelt in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de
volgende beleidsregels;
1. Van de bruidsparen die gebruik willen maken van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap
moet tenminste één van de partners ingezetene (als bedoelt in art 1.1 onder f van de wet Basis
Registratie Personen “BRP”) zijn van de gemeente Velsen.
2. Bruidsparen kunnen alleen een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemd
tijdstip in artikel 9 lid 3.
3. Tijdens de “kosteloze ceremonie” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen
trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van
de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.
4. Tijdens de kosteloze ceremonie mogen naast het (bruids)paar en de trouwambtenaar alleen getuigen
aanwezig zijn.
5. Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand
die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.
6. Er wordt geen toespraak gehouden.
7. Er wordt geen gastheer/gastvrouw ingezet.
8. Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in spreekkamer 1 (voormalige
ondertouwkamer) van het gemeentehuis.
9. Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal
voltrekken.
10. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek,
drinken champagne etc. is niet toegestaan.
Artikel 8 bescheiden huwelijk
1. Bruidsparen kunnen alleen een bescheiden huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemd
tijdstip in artikel 9 lid 2b.
2. Tijdens de bescheiden ceremonie” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen
trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot een korte formele
toespraak en het opmaken van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.
3. Tijdens het bescheiden huwelijk mogen naast het (bruids)paar, de trouwambtenaar getuigen, ook
genodigden aanwezig zijn.
4. Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand
die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.
5. Het bescheiden huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de trouwzaal van de
gemeente Velsen.
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6.
7.

Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal
voltrekken.
Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek,
drinken champagne etc. is niet toegestaan.

Artikel 9 Openstelling burgerlijke stand
1.
2.

3.

de openingstijden van de burgerlijke stand voor publiek staan vermeld op de gemeentelijke website.
De burgerlijke stand is geopend voor het voltrekken van huwelijken of registreren van partnerschappen;
a. Op maandag tot en met vrijdag in de trouwzaal het gemeentehuis om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30
uur.
b. Het bescheiden huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met
woensdag om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur, 11.30 uur.
c. Locatiehuwelijken vinden plaats van maandag tot en met zondag op elk tijdstip.
Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur
gelegenheid geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze registratie van een partnerschap of
kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap.

Artikel 10 Teruggaaf leges bij annulering huwelijk of geregistreerd partnerschap
Indien een voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd, wordt op verzoek een teruggaaf verleend van al
betaalde legeskosten. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend gelijktijdig met het bericht tot
annulering van het huwelijk. De hoogte van de annuleringskosten is opgenomen in de legesverordening.
Indien een voorgenomen huwelijk wordt gewijzigd, wordt op verzoek van een wijziging, wijzigingskosten
berekend. De hoogte van de wijzigingskosten is opgenomen in de legesverordening.
Artikel 11 Bezoldiging (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand
De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen door de buitengewone
ambtenaar burgerlijke stand is opgenomen in de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren
burgerlijke stand van de gemeente Velsen.
Artikel 12 Slotbepaling
1. Dit reglement kan aangehaald worden als Reglement Burgerlijke Stand 2017
2. Dit reglement treedt in werking op 01 november 2017
3. De verordening Burgerlijke Stand van 01 januari 2005 vervalt met het in werking treden van dit
reglement.
Toelichting Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
Artikel 1
De bevoegdheid tot aanwijzen van een gemeentehuis berust op grond van de vigerende gemeentewet door
de dualisering tegenwoordig bij het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 2
De teamleider Burgerzaken heeft de algemene leiding over de burgerlijke stand. De (B)ABS is zelf inhoudelijk
verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. Door de voorafgaande beëdigingsprocedure heeft hij/zij
zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem wettelijk opgelegde verplichtingen. Hij/zij staat dan ook
als zodanig niet in een hiërarchische verhouding ten opzichte van zijn werkgever en dus ook niet tot de
teamleider Burgerzaken. Alleen de rechter kan hem/haar bevelen geven. De (B)ABS is wel verantwoording
schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. De normale disciplinaire sancties
gelden ook voor de (B)ABS als hij zijn ambtsplichten verwaarloost.
Artikel 3
In dit artikel wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Velsen
wordt benoemd. Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt hiervoor de wettelijke basis. Om vakkennis en
professionele beroepsuitoefening te waarborgen, bepaalt artikel 3 lid 1 van dit reglement dat allen personen
die werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen
worden benoemd.
In tegenstelling tot de ABS wordt de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) specifiek
benoemd voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen.
Artikel 4
In artikel BW 1:16 lid 2 is bepaald dat een (B)ABS voor een bepaalde periode kan worden benoemd. De
benoeming tot ABS is verbonden aan de periode dat de ABS onafgebroken werkzaam is binnen de
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werkeenheid Burgerzaken. Dit betekent dat op het moment dat de medewerker niet meer werkzaam is binnen
deze werkeenheid de benoeming van rechtswege vervalt.
De benoeming tot BABS vindt plaats in vaste of tijdelijke dienst.
De BABS voltrekt zowel huwelijken en partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht als personen
van een verschillend geslacht.
Op verzoek van een (bruids) paar is het mogelijk iemand voor één dag tot BABS te benoemen om een
huwelijk of partnerschap te sluiten, behalve voor kosteloze en bescheiden huwelijken.

Artikel 6
Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk of partnerschap in het openbaar in het gemeentehuis moet worden
gesloten. Het begrip gemeentehuis is binnen de gemeente Velsen ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt
elke plaats binnen de grenzen van de gemeente beschouwd, een voorwaarde is dat het een adres heeft. Een
huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. Deze ruimere interpretatie van de regelgeving vindt al in
meerdere gemeente plaats. Zolang deze ruimere interpretatie niet rechterlijk wordt vernietigd, is het
geoorloofd. Aan de plaats waar huwelijken worden gesloten zijn een aantal voorwaarden verbonden.
De eigenaar/gebruiker van het te benoemen adres moet schriftelijk toestemming geven;. De toestemming
wordt door de gemeente verstrekt in de vorm van een overeenkomst.
Artikel 7
De huwelijken als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand worden zonder ceremonie door
een (B)ABS gesloten in spreekkamer 1 van het gemeentehuis. De wetgever heeft dit artikel in de wet
opgenomen om financieel minder draagkrachtige personen toch in de gelegenheid te stellen te trouwen. Het
huwelijk is dan wel kosteloos voor het (bruids)paar maar de kosten voor de gemeenten lopen gewoon door. In
der loop van jaren is gebleken dat men vaak om andere redenen dan financiële draagkracht kiest voor het
kosteloze huwelijk. Om de kosten voor de gemeente binnen de perken te houden is opgenomen dat de
kosteloze ceremonie een zeer sober karakter zal hebben. Steeds vaker zijn er (bruids)paren die geen enkele
binding hebben met Velsen maar hier wel kosteloos willen trouwen. Om deze trend tegen te gaan is
opgenomen dat minimaal één van de aanstaande partners ingezetene van de gemeente Velsen moet zijn.
Artikel 8
Omdat (bruids)paren het kosteloze huwelijk te sober vinden is wenselijk een ceremonie in het leven te roepen
wat een iets minder sober karakter heeft. Voor deze (bruids)paren is in de vorm van de bescheiden
ceremonie een oplossing gevonden. Dit is ook (bruids)paren die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de
gemeente Velsen.
Artikel 9
In dit artikel is de verplichting van het college om op grond van artikel 1:16c BW een regeling voor de
openstelling van de burgerlijke stand te treffen. Met uitzondering van de huwelijken verricht de ABS de
verschillende werkzaamheden tijdens de openingstijden van de werkeenheid Burgerzaken.
In artikel 9 van dit reglement zijn de tijden voor de huwelijksvoltrekkingen opgenomen. Voor de verschillende
vormen van huwelijkssluiting gelden vaste dagen en tijdstippen. Huwelijken die op locatie worden gesloten,
kunnen op elk gewenst tijdstip en iedere dag van de week worden gesloten met instemming van de
beheerder/eigenaar van de locatie en met een (B)ABS die hiervoor in aanmerking wil komen.
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