UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 24 oktober 2019

Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. S. Vandermeulen, voorzitter; P. Reekmans, burgemeester,
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Struys, schepenen;
GEMEENTE

3380 GLABBEEK

G. Holsbeek, G. Amauts, H. Amauts, Y. Sterkendries, M. Willems,
J. Vangroenendael, K. Ceuleers, R. Vergeylen, K. Lentacker H. Vanbrabant en
K. Vanherck, raadsleden;
K. Wauters, algemeen directeur.
De gemeenteraad:

Wijziging huishoudelijk reglement op huwelijksplechtigheden.
Juridisch kader
Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2015 waarbij het huishoudelijk reglement op
huwelijksplechtigheden werd vastgesteld
Feiten en context
Om tegemoet te komen aan de vraag om ook op andere locaties in het huwelijk te kunnen treden
dan de raadzaal van het gemeentehuis wordt artikel 1 van het huishoudelijk reglement aangepast.
De voorwaarde is steeds dat de gekozen plaats steeds een openbaar en neutraal karakter heeft en de
gemeente moet er uitsluitend gebruiksrecht over hebben.
Op voorstel van het college
Met eenparigheid van stemmen
Besluit:
Enig artikel: Het huishoudelijk reglement op huwelijksplechtigheden in artikel 1 aan te vullen en
goed te keuren:
Artikel 1:
Een burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis maar kan ook buiten
het gemeentehuis worden gesloten.
De plaats moet wel nog altijd openbaar zijn met een neutraal karakter en de gemeente moet er
uitsluitend gebruiksrecht over hebben.
Afwijkingen hiervan kunnen steeds toegestaan worden.
De plechtigheid dient minstens 3 maanden op voorhand aangevraagd te worden bij de dienst Info. ·
Artikel 2: Het koppel heeft de keuze uit 2 formules voor de plechtigheid:
Huwelijk standaard
Deze formule omvat
Aangeklede trouwzaal met rode loper
Huwelijksboekje
De plechtigheid duurt ongeveer 15 minuten.
Kostprijs: 25 euro
Huwelijk met feestelijke omkadering
Deze formule omvat:
Aangeklede trouwzaal met rode loper
Huwelijksboekje
Bloemstuk op tafel, dat nadien meegenomen kan worden
Aangeklede receptietafels, frigo, receptieglazen en afwas
Per koppel wordt 1 uur voorzien voor de ontvangst, plechtigheid en receptie.
Kostprijs: lO0euro.
Artikel 3: Indien er gekozen wordt voor de huwelijksformule met feestelijke omkadering
dient het aantal aanwezigen (maximaal 100 personen) doorgegeven te worden aan de dienst
Info. De receptieglazen staan klaar in de keuken en dienen hier op het einde terug gezet te
worden ( de afwas dient niet te gebeuren). De aanvragers staan zelf in voor drank en
bediening. Indien gewenst dient er zelf voor muzikale omlijsting gezorgd te worden.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De algemeen directeur i.o.,
(Get.) K. Wauters

