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Geachte Raad, 

Op 1 maart 2020 is gestart met de pilot “Vertrouwd thuis” waarin het mogelijk is om thuis te 
kunnen trouwen. Deze pilot “Vertrouwd thuis” vindt plaats binnen de kaders van de aspecten 
toegankelijkheid, veiligheid, openbaarheid en geschiktheid.   

Door de richtlijnen omtrent Covid-19 hebben er minder huwelijken plaatsgevonden of huwelijken 
hebben een andere invulling gekregen door te kiezen voor de kosteloze variant of de eenvoudige 
ceremonie.  

Covid-19 is dus van grote invloed geweest op de huwelijken op de buitenlocaties, maar ook op 
huwelijken in de Paauw. Het hoeft geen uitleg dat dit dus ook invloed heeft gehad op de pilot 
“Vertrouwd thuis”. Er heeft zich slechts één bruidspaar gemeld dat een verzoek heeft ingediend om 
thuis te kunnen trouwen. Dit huwelijk heeft ook plaatsgevonden. 

In het voorstel van 21 januari 2020 staat dat voor een bruikbare evaluatie er tenminste drie 

huwelijken aan de pilot mee moeten doen alvorens deze in een raadvoorstel worden verwerkt 

waarin de voor- en tegens van het thuis trouwen worden afgewogen. Op basis van deze afweging 
had er dan gekozen kunnen worden om thuis trouwen al dan niet om te zetten in beleid. 

Aangezien er onder andere door Covid-19 slechts één bruidspaar gekozen heeft om thuis te 

trouwen heeft de pilot geen eerlijke kans van slagen gehad. Daarom is er voor gekozen om de pilot 
met 1,5 jaar te verlengen tot september 2022, onder de bestaande condities. Door de pilot te 
verlengen is de kans dat meer bruidsparen zich aanmelden om thuis te trouwen aannemelijk. 
Hierdoor zal er over 1,5 jaar een grotere kans bestaan om tot een reëel beeld te komen van de 
positieve en negatieve punten van de pilot. Vervolgens zal de afweging om de pilot eventueel om 
te zetten in beleid kunnen worden gemaakt en met de gemeenteraad worden besproken.  

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, 

 
 
 
 
 

drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
  
  
  
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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