
  

Gemeente Katwijk is voor de afdeling Ruimte en Veiligheid, team Vergunningen, op zoek 

naar een nieuwe collega voor de functie van: 

 

Medewerker vergunningen 

36 uur per week 

 

Als medewerker vergunningen maak je deel uit van het team Vergunningen binnen de 

afdeling Ruimte en Veiligheid. Het team is verantwoordelijk voor het behandelen van 

aanvragen voor vergunningen, informatieverzoeken, deelname aan projecten en andere 

voorkomende werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat onze dienstverlening klantgericht is. 

Dit komt terug in de doelstellingen van de organisatie. Binnen het team worden verschillende 

soorten vergunningen afgegeven zoals omgevingsvergunningen, APV-vergunningen, drank- 

en horecavergunningen en vergunningen in het kader van bijzondere wetten. Omdat de pieken 

in aanvragen op verschillende momenten voorkomen, is het wenselijk dat medewerkers 

ingezet kunnen worden op meerdere soorten vergunningen. 

 

Je functie 

Deze functie richt zich met name op het behandelen van aanvragen in het kader van de Wabo. 

Binnen het cluster zijn (met jou) 6 medewerkers werkzaam. Van het cluster wordt 

samenwerking en zelfstandigheid verwacht. Van jou wordt verwacht dat je complexe 

aanvragen omgevingsvergunning behandelt, informatie verstrekt en daarbij zorgt voor een 

goede afstemming van je werk, het oplossen van problemen en het ondersteunen van 

collega’s. Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor vragen vanuit het bestuur, het 

management en voor zowel de interne als externe adviseurs. Hierbij wordt verwacht dat je 

verantwoordelijkheid neemt, waarbij je gesteund wordt door je collega’s en teamleider. 

Tevens fungeer je als klankbord en vraagbaak voor je collega’s en ben je een voorbeeld als 

het gaat om dienstverlenend, klantvriendelijk en gestructureerd werken. 

 

Wij vragen 

• Hbo-werk- en -denkniveau. 

• Kennis en ervaring (minimaal 3 jaar) op het gebied van het omgevingsrecht (Wabo, 

Woningwet, Bouwbesluit, Wro, APV en Bijzondere Wetten). 

• In het bezit van het diploma Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht I (ABWI). 

• Het bezit van het diploma Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht II (ABWII) is een pre. 

 

Competenties 

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze collega die past binnen een doel- en resultaatgerichte 

organisatie. Professionaliteit, flexibiliteit, klantgericht werken en het nemen van 

verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

Wij bieden 

• Het salaris bedraagt maximaal € 3.749,- bruto per maand (schaal 9) op basis van een 

36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

• Het toekennen van een tijdelijke arbeidsmarkttoelage behoort eventueel tot de 

mogelijkheden. 



• Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij goed 

functioneren.  

• Wij bieden je een baan met een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden 

waaronder een individueel keuze budget van ongeveer 16,8%, collectieve 

zorgverzekeringen, studiefaciliteiten en flexibele werktijden. Kijk voor meer 

informatie over wat wij te bieden hebben op de pagina vacatures op www.katwijk.nl. 

• De werkomgeving is nu al dynamisch maar vanaf begin 2020 werken we ook in één 

locatie in een flexibele, moderne werkomgeving. 

 

De organisatie 

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te 

leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek 

naar verbeteringen in ons werk en voeren we deze ook door.  

 

Bijzonderheden 

Voorwaarde voor benoeming is de overlegging van een verklaring omtrent gedrag. Op deze 

functie is het HR21-profiel medewerker beleidsuitvoering II van toepassing en de 

functienaam is medewerker vergunningen bebouwde omgeving A. 

 

Online solliciteren & meer informatie 

Interesse in deze functie? Solliciteer dan voor maandag 22 januari 2018 via het online 

sollicitatieformulier of neem voor meer informatie contact op met Hilde van den Heuvel, 

teamleider van het team Vergunningen, 071-406 5688. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  
 

https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/organisatie/vacatures/
https://ltpx.nl/q25oUUv
https://ltpx.nl/85qd5Sr
https://ltpx.nl/85qd5Sr

