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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. Het pand Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek aan te wijzen als huis der gemeente (“gemeente-
huis”).  

2. De aanwijzing van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek als huis der gemeente in te trekken in-
gaande het moment dat de gemeentelijke dienstverlening volledig is overgeheveld naar Stuij-
venburchstraat 66 in Eerbeek 

 

 

Inleiding 

Op 6 februari 2017 heeft het college besloten om het pand Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek te kopen 
ten behoeve van het inrichten van een volwaardig gemeentelijk loket. Op 30 maart 2017 heeft uw raad 
besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen (RB17.0010). Op 24 juli jl. heeft het college 
daadwerkelijk het pand Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek gekocht. Voorgesteld wordt de raad het pand 
aan te wijzen als huis der gemeente. 

Argumenten 

1.1. Aanwijzing is nodig om werkzaamheden in kader van de burgerlijke stand te mogen verrich-
ten. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ver-
richten hun ambtswerkzaamheden volgens de wet in het gemeentehuis. Onder gemeentehuis moet 
worden verstaan het pand waar het gemeentebestuur zetelt en de gemeentelijke organisatie is geves-
tigd. Ook is het mogelijk dat in een gemeente andere panden dan waar de gemeentelijke organisatie is 
gevestigd, tot gemeentehuis in de zin van artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 aan te wijzen. 
Het is de bedoeling dat ook werkzaamheden in het kader van de burgerlijke stand te gaan verrichten in 
het pand aan de Stuijvenburchstaat 66 in Eerbeek. Om dit te mogen doen, moet het pand worden aan-
gewezen als huis der gemeenten. Het aanwijzen tot huis der gemeente is een raadsbevoegdheid. 
 
2.1 Aanwijzing Tjark Rikscentrum als huis der gemeente is niet meer nodig. 
Na ingebruikname van het pand aan de Stuijvenburchstaat 66 in Eerbeek zal het Tjark Rikscentrum niet 
meer gebruikt worden als loket voor de gemeente. De aanwijzing als huis der gemeente kan om die 
reden worden ingetrokken. 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

Burgerparticipatie 

n.v.t. 

Advies adviesorganen 

n.v.t. 
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Communicatie 

Na besluitvorming wordt het besluit digitaal bekend gemaakt via www.overheid.nl. Bovendien wordt het besluit via 
de gebruikelijke media bekendgemaakt  
De inwoners zullen via verschillende media ingelicht worden over de verhuizing van het Tjark Rikscentrum naar de 
Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. 

Financiële toelichting 

Dit advies heeft geen financiële consequenties. 

Juridische grondslag 

Artikel 147 jo artikel 108 Gemeentewet 
Artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 

Inkoop en aanbesteding 

n.v.t. 

Uitvoering 

Zie communicatie 

Stukken ter vaststelling:  

1. Concept raadsbesluit RB17.0039 
 

Stukken ter informatie:  

1. Collegebesluit BW17.0438 d.d. 15 augustus 2017 inclusief bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester 
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