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MOTIE BABS voor één dag
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Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen d.d. 4 november 2016
Onderwerp: Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand voor één dag

De Raad, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
• Het in Heemstede alleen mogelijk is om BABS (Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand)
voor één dag te zijn als je al in een andere gemeente als BABS bent benoemd en beëdigd;
• Inwoners van andere Nederlandse gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam,
Haarlemmermeer etc. voor één dag trouwambtenaar kunnen zijn zonder dat ze ook nog in
een andere gemeente als BABS geregistreerd en beëdigd zijn;
Overwegende dat:
• Een trouwdag extra persoonlijk kan worden indien een familielid of bekende het huwelijk
mag voltrekken als BABS;
• Men niet kan verwachten dat deze persoon ook al BABS in een andere gemeente is;
• De ‘omweg’ via een andere gemeente daarom niet logisch en omslachtig is;
• Bij de plechtigheid altijd een ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig is die ervoor
zorgt dat de ceremonie op de juiste wijze wordt voltrokken;
• Heemstede een gewilde trouwlocatie is en de mogelijkheid om het huwelijk door een
familielid of andere bekende te laten voltrekken de aantrekkelijkheid van Heemstede als
trouwlocatie alleen maar zal vergroten
• Dat de invoering van een BABS voor een dag niet tot een verhoogde kans op een een
gedwongen huwelijk zou moeten leiden;

Verzoekt het College:
• Te onderzoeken op welke manier het mogelijk is om de benoeming van een BABS voor één
dag mogelijk te maken in Heemstede;
• Daarbij ervan uit te gaan dat de kosten van de benoeming van een BABS voor een dag
gedekt zouden moeten worden door de leges hiervoor;
en gaat over tot de orde van de dag.
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