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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019 

Aanwezig:   Desloovere Koen, Voorzitter; 
   Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle,  
Fonteyne Kurt, Schepenen; 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,  
Van Cauwenberghe Olivier, Steenmans Marcel,  
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen; Raadsleden; 

   Buysschaert An, Algemeen Directeur.  
Verontschuldigd: Vermeulen Sandy, Raadslid.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Burgerzaken. Burgerlijke Stand. Retributiereglement huwelijksplechtigheden. Aan-
passing reglement. Afschaffing retributie huwelijk in Domein de Ghellinck. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende goedkeuring van het retribu-
tiereglement van de huwelijksplechtigheden; 

Overwegend dat in het reglement bepaald is dat een retributie van 150 euro wordt geheven 
voor huwelijken die voltrokken worden in het Hoevegebouw van het gemeentelijk domein de Ghel-
linck; 

Overwegend dat koppels bij de aangifte van een huwelijk de locatie kiezen waar ze willen hu-
wen; 

Overwegend dat als er op de gekozen huwelijksdatum al een huwelijk is gepland, het latere 
huwelijk op diezelfde locatie wordt vastgelegd; 

 Overwegend dat ongeacht de keuze van de locatie huwelijken gratis moeten zijn voor alle 
inwoners; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Art.1. Artikel 1, 5 en 6 van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende goedkeuring van 
het retributiereglement van de huwelijksplechtigheden worden opgeheven. De verwijzing 
naar de retributie in artikel 3 van het betreffende besluit wordt geschrapt.  

Art.2. De overige bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende goedkeu-
ring van het retributiereglement van de huwelijksplichtigheden blijven ongewijzigd en luiden 
als volgt: 

Art.1. Een huwelijk kan voltrokken worden op alle weekdagen behalve op zondag en wettelijke     
en gereglementeerde feestdagen. 

Art.2. Er kan afgeweken worden van de in artikel 1 bepaalde dagen in bijzondere omstandig-
heden die voorafgaand worden beoordeel door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Art.3. De tijdstippen van de huwelijken die op dezelfde dag worden voltrokken, worden op 
elkaar afgestemd. Het eerst aangegeven huwelijk is bepalend voor de afstemming van de ove-
rige burgerlijke huwelijken die op dezelfde dag plaatsvinden.  

Art.3. Onderhavig besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 

Art.4. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking en de financieel di-
recteur. 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

  
 
Buysschaert An. Desloovere Koen. 


