
 
 

Kom werken in de Provinciehoofstad van Flevoland, Lelystad! 

Lelystad met de kernwaarden, Ruimte, Gastvrijheid, Verrassend en Zelfbewust. 

   

www.lelystadgeeftlucht.nl  
 

Wij zijn op zoek naar een 

 

Inspecteur Handhaving Kamerverhuur 
 

Gemeente Lelystad 

Lelystad is in ontwikkeling. Een veranderende samenleving, die andere eisen aan de 

overheid stelt, vraagt om een andere manier van organiseren. Gemeente Lelystad zit in 

een transitiefase waarin teams worden gevormd die aan gezamenlijke opgaven in de 

samenleving werken en dit zo veel mogelijk zelf organiseren. Waarbij vertrouwen geven 

en verantwoordelijkheid nemen de uitgangspunten zijn. Daarnaast ontwikkelen we als 

gemeente Lelystad verder door maximaal in te zetten op een dienstverlenende en 

gastvrije organisatie. Alles staat in het teken van onze bedoeling, het excellent faciliteren 

van onze inwoners, ondernemers, klanten en stakeholders. Hier geven we als 

Stadstoezicht Lelystad, onderdeel van Dienstverlening, inhoud aan. 

 

Stadstoezicht Lelystad 

De medewerkers van Stadstoezicht Lelystad zijn dienstbaar waar het kan, en treden op 

waar dat nodig is. We denken en handelen van ‘buiten naar binnen’. We zijn een 

klantgericht team dat haar inwoners, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een 

team dat haar klanten goed en met respect behandeld, met hen meedenkt zonder 

onnodige lasten. Zo bouwen we samen aan een stad waar het goed wonen, leven, 

werken en recreëren is. 

 

Stadstoezicht Lelystad bestaat uit drie werkvelden die zich bezighouden met 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Toezicht en Handhaving is actief en 

zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte, voert adresonderzoeken uit, toetst onder 

andere evenementen en drank- en horecavergunningen. Veiligheidsvergunningen houdt 

zich onder andere bezig met het verstrekken van vergunningen of ontheffingen op het 

gebied van drank- en horeca, APV en evenementen. Het werkveld Juridische zaken zorgt 

voor de juridische afhandeling van geconstateerde waarnemingen, meldingen, bezwaren 

en beroepsprocedures. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen. 

 

Binnen Stadstoezicht Lelystad zijn we op zoek naar een Inspecteur Handhaving 

Kamerverhuur. 

 

Wie zoeken we? 

We zoeken een spontane teamplayer die het als een uitdaging ziet om op een creatieve 

en professionele manier om te gaan met veiligheid en toezicht. Ben jij iemand die 

mensen graag helpt? Sta jij je mannetje of vrouwtje in dynamische situaties? Weet jij 

door je communicatieve vaardigheden mensen samen te brengen, de verwachting van 

een inwoner of stakeholder goed te managen? Werk je graag in een zelf organiserend 

team en ga je door tot je je doel bereikt hebt? Haal jij steeds het beste uit jezelf en je 

omgeving en vind je persoonlijke ontwikkeling belangrijk? 

 

Heb je ervaring in een dienstverlenende functie, ben je probleemoplossend en heb je 

verantwoordelijkheidsgevoel? Dan ben jij de persoon die wij voor ons team zoeken. 

 

Wij zijn op zoek naar een inspecteur handhaving kamerverhuur die lef heeft. Die durft te 

leren, te vragen en te doen, die durft te experimenteren en fouten te maken.  

 

Wat ga je doen? 

• Als Inspecteur Handhaving Kamerverhuur houd je je vooral bezig met het toezicht 

en de handhaving op het gebied van kamerverhuur, het illegaal gebruik van 

bouwwerken. Daarnaast kun je ook ingezet worden voor adressenonderzoek en 

het uitvoeren van (avond/weekend)controles op de kamerverhuurbedrijven.  

http://www.lelystadgeeftlucht.nl/


• Je verricht onderzoek naar aanleiding van klachten, maakt rapporten op en 

adviseert over de te nemen vervolgstappen aan de hand van wet- en regelgeving 

en gemeentelijk beleid.  

• Je verstrekt informatie en onderhoudt de contacten met de burger in samenspraak 

met je juridische collega’s. 

 

Wij vragen… 

Natuurlijk ben je als medewerker Toezicht en Handhaving integer, zorgvuldig, 

zelfstandig, doel- en resultaatgericht en kun je in teamverband werken. Je kunt je zowel 

mondeling als schriftelijk, op een klantvriendelijke wijze, goed uitdrukken. Daarnaast 

beschik je bij voorkeur over: 

 

• een voltooide MBO +/HBO opleiding voor de bouwsector, en affiniteit met digitaal 

werken; 

• goede kennis van relevante wet en regelgeving; 

• minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van toezicht en handhaving; 

• ervaring met het opstellen van rapportages; 

• kennis en ervaring met Key2vergunningen (BWT4all) en Excel; 

• goede sociale vaardigheden en om kunnen gaan met tegengestelde belangen; 

• ben je doortastend en stressbestendig; 

• kan je goed samenwerken met collega’s binnen de organisatie en onze partners 

buiten; 

• ben je in bezit van Rijbewijs B en auto. 

 

Wij bieden… 

Een afwisselende, zelfstandige en boeiende baan in een dynamisch team waarbij je veel 

buiten bent en bijdraagt aan een leefbare en veilige omgeving. 

 

Het betreft een functie voor 36 uur per week en is gewaardeerd in functieschaal 8 (max. 

€ 3.367,- euro op basis van een 36-urige werkweek). Daarnaast kent de gemeente 

Lelystad uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 2 jaar. Op deze vacature benoemen wij 

de kandidaat in een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij een positieve 

beoordeling aan het einde van dit jaar behoort een verlenging van de aanstelling met een 

jaar. 

 

Interesse? 

Je sollicitatie zien we graag tegemoet via onze sollicitatiepagina. 

 

Bijzonderheden: 

De sluitingsdatum is 19 april 2018. De gesprekken vinden plaats op 23 april. 

 

Meer informatie… 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Martien Naus, 

teamleider Stadstoezicht Lelystad, telefoonnummer 0320-278473, e-mail: 

mgm.naus@lelystad.nl.  

 

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

 
Trefwoorden: Inspecteur Gemeente, Handhaving, Toezicht, Toezichthouder, Bouw, 

Bouwsector, Overheid, Gemeente 

 

 

Inspecteur Handhaving Kamerverhuur, Gemeente Lelystad 

 

 

                                                                                                                                                            

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=1247&VacatureID=959208&jid=1856
mailto:mgm.naus@lelystad.nl

