
Goes is in beweging! Een professionele en vooruitstrevende gemeente waar mensen graag werken. 

Het is het kloppend hart van Zeeland qua ligging en voorzieningen. Vanuit deze aantrekkelijke positie 

kennen we het belang van samenwerking en dat brengt inwoners, bedrijven en bezoekers veel goeds. 

Kom jij onze organisatie versterken? 

 
Wij zijn op zoek naar dé: 
 

senior vergunningverlener Omgevingsrecht en Ruimtelijke kwaliteit 
voor 36 uur per week 
 
Heb jij passie voor dienstverlening, vind jij klantcontact belangrijk en hou je van verantwoordelijkheid? 
Lees dan vooral even verder.  
  

Waar kom je te werken? 
Je gaat werken voor de afdeling Vergunningen en Handhaving in het team Vergunningen. Op deze 
afdeling werken we met verschillende teams. De werkzaamheden binnen de afdeling bestaan vooral 
uit klantcontact, het opstellen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. In totaal werken er op deze afdeling 31 medewerkers. 
  
Binnen het team Vergunningen worden vergunningaanvragen en meldingen op gebied van Wabo, 
APV en bijzondere wetten afgehandeld. We hechten in ons team veel waarde aan een goede 
dienstverlening en denken graag in oplossingen en mogelijkheden. 

 
Wat ga je doen? 
Als senior vergunningverlener behandel je complexe meervoudige aanvragen van 
omgevingsvergunningen. Je bent eigenaar van aanvragen voor uiteenlopende bouwplannen en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Je toetst aanvragen aan bestemmingsplannen, redelijke eisen van 
welstand, het bouwbesluit en overige relevante wet- en regelgeving. Natuurlijk  heb je hierbij oog voor 
alle relevante omgevingsfactoren. Je vindt het leuk om partijen bij elkaar te brengen, samen te 
overleggen, samen te kijken wat de mogelijkheden zijn en samen te bedenken hoe het wél kan.  
 
Ook heb je regelmatig contact met inwoners en ben je de spil van het ambtelijk toetsteam 
beeldkwaliteit en de monumentencommissie. Je implementeert nieuwe wetgeving uit Den Haag zoals 
de Omgevingswet en de Wet private Kwaliteitsborging op de afdeling en je stelt 
beeldkwaliteitsplannen op. Het mooie aan jouw functie is dat je direct bijdraagt aan de beeldkwaliteit 
van Goes en omstreken.  
 
Wat breng je mee? 
Je hebt een diploma HBO-Bouwkunde, ABW I en ABW II is een pre. Omgevingsrecht en bouwbesluit 
klinkt als muziek in jouw oren. Architectuur en de fysieke leefomgeving hebben jouw interesse.  
 
Jouw profiel: 
Naast de benodigde technische bagage zoeken we iemand die resultaatgericht is en graag 
samenwerkt, lef toont en  beslissingen durft te nemen. De vele contacten vragen van jou uitstekende 
communicatieve vaardigheden. Je blijft jezelf ontwikkelen; vakinhoudelijk en zeker ook persoonlijk. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Werken bij de gemeente Goes, betekent werken bij een van de beste werkgevers van Nederland. 
Onze medewerkers beoordeelden de gemeente Goes met twee sterren. Wij bieden jou een 
organisatie waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en waarbij je kunt rekenen op een 
afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden. We hanteren flexibele werktijden en een gedeelte 
van je uren vanaf huis werken behoort tot de mogelijkheden. 
 
Daarnaast investeren wij in persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. Het nemen van 
initiatief in de organisatie wordt gestimuleerd en gewaardeerd.  
 
De functie is gewaardeerd in functieschaal 9. Wij bieden je een maandsalaris van minimaal  
€ 2.335,- (aanloopschaal 8) en maximaal € 3.805,- (functieschaal 9). Dit is afhankelijk van je leeftijd, 
opleiding en ervaring. Een uitloop tot € 4.225,- bruto per maand behoort – onder bepaalde 



voorwaarden – tot de mogelijkheden. Het salaris is exclusief de opbouw van 16,8% individueel 
keuzebudget (IKB). 
  
Enthousiast?  
Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk zondag 8 april 2018 naar Sharon Minderhoud, 
s.minderhoud@grdebevelanden.nl. 
 
Meer weten?  
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je terecht bij  Emile de Kok, teamcoördinator en 
accountmanager vergunningen, tel. (0113) 249 863 Bij vragen over de procedure kun je contact 
opnemen met Sharon Minderhoud, personeelsconsulent, tel. 06 19468646. 
 
Gelijke behandeling: 
Wij zijn er trots op een organisatie te zijn die gelijke kansen biedt voor iedereen. Alle sollicitanten 
krijgen dezelfde behandeling. 
 
Geen acquisitie 
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