
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Eenmalige aanwijzing van de muziektent aan de Westkolk te Spaarndam als 

trouwlocatie op 20 september 2007. De gemeenteraad is bevoegd tot het doen van 

deze aanwijzing op grond van artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Aanleiding en procedure 

Een Spaarndams bruidspaar heeft de gemeente verzocht mee te werken aan de 

voltrekking van het burgerlijk huwelijk in de muziektent aan de Westkolk te 

Spaarndam. Als eigenaren van Café Spaarndam, gelegen aan de Westkolk, en 

actief betrokkenen in de dorpsgemeenschap zijn zij nauw verbonden met de 

inwoners van Spaarndam. De bruidegom is bovendien een geboren en getogen 

Spaarndammer. Zij willen daarom alle dorpsbewoners in de gelegenheid stellen de 

huwelijksvoltrekking bij te wonen. Het college ziet hierin voldoende aanleiding om 

hun verzoek te honoreren. 

 

Financiële paragraaf 

De gemeente brengt de kosten, ter hoogte van het vastgestelde tarief in de 

Legesverordening 2007 voor een huwelijksvoltrekking in een bijzonder huis, in 

rekening bij het bruidspaar. 

 

communicatie 

De betrokkenen worden over dit besluit geïnformeerd. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

De muziektent aan de Westkolk te Spaarndam, op grond van artikel 1:63 van 

het Burgerlijk Wetboek, eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie voor de 

voltrekking van een burgerlijk huwelijk op 20 september 2007. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

74/2007 

13 maart 2007 

PD/dv 

07/313 

 

Eenmalige aanwijzing muziektent Spaarndam als trouwlocatie 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

De muziektent aan de Westkolk te Spaarndam, op grond van artikel 1:63 van 

het Burgerlijk Wetboek, eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie voor de 

voltrekking van een burgerlijk huwelijk op 20 september 2007. 

 

Gedaan in de vergadering van 12 april 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


	Financiële paragraaf

