Bij de gemeente Dongen zijn we graag klaar voor de toekomst. Creatief, alert, op de
samenleving gericht en met anderen werken aan maatschappelijke problemen.
Maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan
niet los van elkaar, we moeten ze met elkaar verbinden. Dat doen we met elkaar, op zoek naar
vernieuwing en continue verbetering, waarbij de klant centraal staat. We gaan innoveren en
brengen de gemeentetaken dichter bij de inwoner. Ben jij de nieuwe, gedreven collega die in
dat uitdagende proces een belangrijke rol heeft? Wij zijn op zoek naar een:

Toezichthouder Wabo en APV
36 uur
De functie
In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor:
 Het zelfstandig voorbereiden, prioriteren en uitvoeren van planmatige controles m.b.t. de
naleving van omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, monumenten, inritten,
kappen, afwijken bestemmingsplan en roerende zaken;
 Het zelfstandig voorbereiden, prioriteren en uitvoeren van planmatige controles m.b.t. de
overige APV vergunningen, sloopmeldingen (exclusief asbest), Drank- en Horecawet en de
Wet bag;
 Uitvoeren van toezicht op de vergunningsvrije bouwwerken, de bestaande bebouwing en het
gebruik van percelen op grond van het bestemmingsplan;
 Prioriteren en afhandelen van klachten die betrekking hebben op de voornoemde taakvelden;
 Geautomatiseerd verwerken van de resultaten van de uitgevoerde controles;
 Opstellen van adviezen en rapportages inzake het uitgevoerde toezicht;
 Het verzorgen van de correspondentie in het kader van het uitgevoerde toezicht;
 Feitelijk handhavend optreden bij overtreding van de regelgeving op de voornoemde
taakvelden.
Dit verwachten wij van je
Je bent een gedreven en energieke medewerker, die een plek zoekt in een organisatie die volop in
beweging is. Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau afgerond in bouwkundige richting of door
ervaring aantoonbaar gelijkwaardig hieraan. Je hebt relevante werkervaring op het gebied van
toezicht en handhaving bij een overheidsorganisatie. Je bent op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen in het vakgebied en hebt specifieke kennis van de bouwregelgeving. Je bent
ondernemend, omgevingsbewust, resultaatgericht, analytisch en je beschikt over uitstekende

communicatieve vaardigheden, wat je tot een stevige gesprekspartner maakt. Je kunt prima
zelfstandig werken, maar vindt ook je plek binnen een team.
Wat bieden wij?
We bieden een functie in een gemeentelijke organisatie die aan het veranderen is. We zijn niet meer
de aanbodgerichte organisatie van vroeger, maar werken toe naar een vraaggerichte, klantgerichte
organisatie die flexibiliteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat betekent een
omslag in het denken over klanten, producten en processen. Jij ziet dat zitten en kunt meegroeien met
deze nieuwe manier van denken. Je krijgt bij ons veel ruimte om je eigen werkzaamheden vorm te
geven, je bent met je team zelf verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten.
Het salaris van deze functie ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 2.591 en € 3.805
(schaal 9) bruto per maand op basis van 36 uur. De functie zal vallen onder de generieke beschrijving
Medewerker VHT A.
Selectieprocedure
Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het team. Een
assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Informatie
Voor nadere informatie over de functie kun je je richten tot dhr. Leen Augustijn, teamlid
Vergunningverlening & Toezicht via telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie over de
gemeente Dongen kijk op: www.dongen.nl.
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, tot en met 31 januari 2019 richten aan het college
van B&W. Solliciteren kan via deze link.

