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1. Inleiding 

Het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 'Samen Doen!' stuurt aan op digitalisering van de 

dienstverlening en communicatie naar de burgers. Binnen de Programmabegroting 2015-2019 

wordt dit uitgewerkt in een aantal maatregelen waarvan er een luidt: ‘het organiseren van een 

moderne digitale omgeving voor het efficiënt managen van klantcontacten’. Binnen de 

hoofdafdeling Dienstverlening is dit geconcretiseerd in de opdracht om een digitale 

huwelijksagenda te ontwikkelen in combinatie met het eenvoudig plannen van afspraken voor 

de trouwambtenaren. Om dit resultaat te bereiken, is aanpassing van het Reglement 

Burgerlijke Stand gewenst. Het reglement gaat over de benoeming van ambtenaren en de 

aanwijzing van locaties voor de voltrekking van huwelijken en geregistreerde 

partnerschappen. Het college van B&W is volgens het geldende mandateringsbesluit bevoegd 

een besluit te nemen over de aanpassing van dit reglement. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit tot aanpassing van het Reglement Burgerlijke Stand; 

2. het besluit heeft geen financiële consequenties; 

3. het besluit wordt ter informatie verzonden aan de commissie Bestuur; 

4. de burger wordt via de website op de hoogte gebracht van het besluit en de 

contactpersonen van de betrokken locaties worden per brief op de hoogte gebracht. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het college wil de dienstverlening naar de burger digitaliseren. Voor het onderdeel 

huwelijken is de eerste stap die daarvoor gezet moet worden de aanpassing van het 

Reglement Burgerlijke Stand. In het reglement wordt een aantal locaties genoemd (hierna: 

buitenlocaties) die naast de Gravenzaal en de Librijezaal standaard als huwelijkslocatie zijn 

aangewezen. Door de aanpassing zijn de buitenlocaties niet meer standaard aangewezen. De 

ontwikkeling van een digitale huwelijksagenda wordt hiermee sterk vereenvoudigd. 

 

Op dit moment wordt de agenda van de buitenlocaties deels bij de locatie en deels bij de 

gemeente beheerd. De huwelijksagenda is nooit gemoderniseerd en wordt nog steeds op 

papier bijgehouden. 

In de beoogde situatie beheert de locatie zelf zijn agenda, de gemeente blijft de regie houden. 

De agenda wordt gedigitaliseerd en kan in 2015 door bruidsparen ingezien worden door 

middel van een webmodule op de gemeentelijke webpagina. 

 

4. Argumenten 

Uitvoering van het coalitieprogramma 

Met dit besluit wordt gevolg gegeven aan de doelstelling van het coalitieprogramma Haarlem 

2014-2018 'Samen Doen!' om dienstverlening en communicatie naar de burger te 

digitaliseren.  

 

Vereenvoudiging  

De aanpassing van het Reglement Burgerlijke Stand betekent dat de gemeente niet langer de 

agenda’s van de buitenlocaties beheert. De gemeente registreert boekingen van alle locaties 

en behoudt op deze manier de regie. Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige 
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werkwijze. Ook wordt de werkwijze geüniformeerd en de gemeente kan daardoor efficiënter 

werken. 

 

Betere dienstverlening 

De huwelijksagenda wordt nu op papier bijgehouden. Door deze te digitaliseren en door de 

invoering van een webmodule kunnen bruidsparen alle beschikbare data online inzien en 

hoeven zij deze informatie niet meer via e-mail of telefoon op te vragen. De dienstverlening 

aan bruidsparen wordt hiermee aanzienlijk verbeterd en voor de organisatie zal de werkdruk 

afnemen. 

 

Verbetering positie betrokken partijen 

Na aanpassing van het Reglement Burgerlijke Stand kunnen er nog steeds voltrekkingen 

plaatsvinden op de locaties die dan niet meer standaard zijn aangewezen. Een locatie is voor 

het beheer van zijn agenda niet meer afhankelijk van de gemeente. Bruidsparen kunnen de 

boeking bij een locatie registreren bij de gemeente. 

 

De gemeente beheert de agenda van de Gravenzaal en Librijezaal. Bruidsparen kunnen deze 

locaties dus rechtstreeks bij de gemeente boeken. 

 

Financiën 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen risico’s aan de uitvoering van dit besluit verbonden. 

 

6. Uitvoering 

Communicatie 

De gemeente maakt het besluit via de website en de loketten bekend. De buitenlocaties 

worden via een brief op de hoogte gesteld. 

 

Procedure 

Lopende zaken worden volgens de huidige werkwijze afgehandeld. Het besluit heeft dus geen 

gevolgen voor al geboekte huwelijken door de bruidsparen in een van de buitenlocaties. 

 

7. Bijlagen 

Het aangepaste Reglement Burgerlijke Stand 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


