College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Onderwerp: Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één
dag
Bergen op Zoom, 8 januari 2020
Geacht college,
Een van je kinderen gaat trouwen. Of je broer, je zus of je beste vriend(in). Wat is het dan fijn als ze
aan jou vragen of je trouwambtenaar wil zijn. Een hoogtepunt van het huwelijk dat ook de rest van
het leven als een dierbare herinnering blijft bestaan. In veel gemeenten is het mogelijk maar
helaas……in Bergen op Zoom zijn er allerlei hindernissen om dit uit te mogen voeren, zo blijkt uit een
aantal recente klachten die Lijst Linssen hierover heeft ontvangen. Er zijn blijkbaar geen ‘vacatures’
voor BABS-en. Alsof dat voor een huwelijk voor één dag relevant is. Of betrokkenen moeten in een
andere gemeente al tot BABS zijn benoemd. Of bijvoorbeeld raadslid of bestuurder zijn. Geen optie
voor de meeste inwoners. Die willen graag dat een dierbare dat doet.
Als doekje voor het bloeden heeft Bergen op Zoom een soort ‘alternatief’. Het betrokken familielid
of vriend(in) mag wel een toespraak houden maar het vragen van het feitelijke ja-woord – het
formele gedeelte- moet door de BABS gebeuren die door de gemeente is aangesteld. Terwijl dat nou
juist het hoogtepunt is van de huwelijksceremonie dat men graag zou willen vervullen ten behoeve
van hun dierbaren!
Cf. ex. Art. 36 van het RvO heeft Lijst Linssen daarom de volgende vragen aan het College:
1. Waarom is het nog steeds niet mogelijk om, in navolging van andere gemeenten, het
mogelijk te maken om BABS voor één dag te worden?
2. En het verzoek: maak het op korte termijn mogelijk dat iemand BABS voor één dag kan
worden. U doet er heel veel mensen een plezier mee! En als u dit gaat doen: communiceer er
over met onze inwoners.
In afwachting van uw reactie, maar vooral uw snelle actie,
Met vriendelijke groet,
Sander Siebelink, Lijst Linssen
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