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Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

Besluiten:

Met inachtneming van het delegatiebesluit van 24 mei 2011 en gelet op artikel 229, eerste lid, 

aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Vast te stellen de:

verordening tot zesde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van 
leges vast te stellen.

Artikel I

De tarieventabel behorende bij de legesverordening wordt conform bijlage I gewijzigd.

Artikel II

a. Deze zesde wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 
van bekendmaking.

b. De datum van ingang van de heffing is op 24 augustus 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 16 augustus 2016.

Burgemeester en wethouders gemeente Houten voornoemd,

De secretaris, De burgemeester, 

H.S. den Bieman W.M. de Jong

Bijlage I

Wijziging van de tarieventabel behorend bij de ‘Verordening tot zesde wijziging van de verordening op 
de heffing en invordering van leges’.

De tarieven met betrekking tot titel 1, hoofdstuk 1 worden als volgt gewijzigd:

Gemeenteblad 2016 nr. 62 1



GEMEENTEBLAD
Officiële publicatie van Gemeente Houten

Nr. 62
19 augustus

2016

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

A.

Was

1.1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie 
van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in 
een huwelijk met een ceremonie voor de locaties (buiten het gemeentehuis), die 
daarvoor zijn aangewezen op:
Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur € 551,75
zater- en zogenaamde brugdagen* tussen 10.00 en 15.00 uur € 869,30
* een brugdag is een werkdag tussen een feestdag en het weekend waarop de 
gemeentediensten gesloten zijn.

 Wordt:

1.1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk met een ceremonie voor de locaties (buiten het gemeentehuis), die 
daarvoor zijn aangewezen op:
een werkdag tussen 06.00 en 20.00 uur € 290,00
een zaterdag € 330,00
een zon- of feestdag € 345,00
een maandag of dag na een feestdag tussen 00.00 en 06.00 uur € 330,00
een dins-, woens- of donderdag tussen 00.00 en 06.00 uur € 315,00
een werkdag tussen 20.00 en 24.00 uur € 315,00
* een brugdag is een werkdag tussen een feestdag en het weekend waarop de 
gemeentediensten gesloten zijn.

B.

Nieuw:

1.1.11 Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een trouwlocatie naar keuze
1.1.11.1 Voor de aanvrager, zijnde het bruidspaar: € 100,00
1.1.11.2 Voor de eigenaar/beheerder van de locatie met dien verstande dat het gebruik 

geldt voor een periode van 3 jaar mits er geen wijzigingen aan de locatie 
plaatsvinden.

€ 150,00
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