
 
 
 
 

Functie 
jurist grondzaken/Ruimtelijke Ontwikkeling 

 
  Gemeente Loon op Zand  
  Kaatsheuvel 

 
 Aanbod       
max. € 2.536,- bruto (schaal 9, 0,67 fte) + 17,05% Individueel Keuzebudget 
   

 
Dienstverband 
24 uur 
 

 

Wie zijn wij? 

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 150 medewerkers en 

ons bestuur werken daar hard aan. We werken samen met inwoners, met diverse 

maatschappelijke-, zakelijke - en overheidspartners. 

Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak.  

In de samenwerking met andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past 

bij het te boeken resultaat. Bij complexe of gemeente overstijgende opgaven geven wij de 

voorkeur aan samenwerking met onze regiogemeenten in Hart van Brabant. 

 

Wegens het vertrek van een medewerker vragen wij op korte termijn een: 

 
Jurist grondzaken/ruimtelijke ontwikkeling 

(24 uur per week) 

  
Wat ga je doen? 

Je verzorgt de privaatrechtelijke taken bij aan- en verkopen grond, zakelijke rechten, 

verhuren, verpachten en in gebruik geven van gronden. Je geeft adviezen over het beheer van 

gemeentelijke eigendommen en van gebruik van de openbare ruimte in ruime zin. Je 

adviseert over de standaardisatie van veel voorkomende overeenkomsten.  

Je begeleidt procedures onteigening en wet voorkeursrecht gemeenten. Je neemt deel aan 

project- en of werkgroepen. Je ondersteunt in beleidsmatige of juridische zin. Je stelt publiek 

private contracten op. 

 

Wie zoeken wij en wat breng je mee? 

Je hebt een juridische opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met relevante cursussen 

op het vakgebied. Je hebt werkervaring in RO en grondzaken. Je beschikt over actuele kennis 

van wet- en regelgeving. De hoofdbestanddelen van de functie bestaan uit privaatrechtelijke 

aangelegenheden. Maar ook op bestuursrechtelijk gebied beschik je over kennis van zaken. 

Kwaliteit en integriteit zijn belangrijke waarden voor je. Je kunt juristentaal op een heldere en 

duidelijke manier verwoorden (mondeling en schriftelijk). Je komt snel en zelfstandig tot een 

onderbouwd oordeel. Je hebt daadkracht, overtuiging en bent bestand tegen (werk)druk. Je 

weet het terugtreden van de overheid te vertalen naar de juridische praktijk.  

 

Wat bieden wij? 

Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to the point. De functie is structureel. We 

starten met een contract voor de duur van een jaar. Het salaris is gekoppeld aan functieschaal 

9 en afhankelijk van je professionele bagage die je meebrengt (max €2.536, - bruto per 

maand o.b.v. 24 uur). Daarbovenop ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget, een 



mobiele telefoon en een tablet. We werken (veelal) digitaal en in een flexibel 

kantoorconcept. 

 

Meer weten? 

Bel voor meer informatie over de functie Paul Bexkens afdelingshoofd Ruimtelijke 

Ontwikkeling 0416-289146. Informatie over de procedure vraag je bij Hans Onrust, adviseur 

P&O, (h.onrust@loonopzand.nl ).  

 

Reageren kan tot en met 12 juni 2019 via deze link https://bit.ly/2JXdfzY. Gesprekken zijn 

gepland op maandag 17 juni in de ochtend.  

 

Jouw relevante CV is actueel en past op maximaal twee pagina’s.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Een VOG van maximaal 6 maanden oud, is een aanstellingsvereiste. 

 

 


