
 
 

 

       www.westvoorne.nl        

 De gemeente Westvoorne is gelegen op het eiland Voorne-Putten. Het bestaat uit de kernen 
Oostvoorne, Rockanje en Tinte en heeft ongeveer 14.000 inwoners. Naast de ligging aan zee, ligt het 
ook dicht aan tegen het Haven Industrieel Complex en de Maasvlakte. Dit maakt het tot een interessant 
gebied. 
Vanaf 1 januari 2019 zullen wij samen met buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis de Werkorganisatie 
Voorne vormen.  
 
Wegens vertrek van onze toezichthouder RO zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze 
collega die in staat is zelfstandig en met een eigen verantwoordelijkheid te functioneren in een klein 
team. Deze collega zoeken wij voor de functie van: 
 

Technisch medewerker/ toezichthouder Ruimtelijke Ordening en bouw 
 (36 uur per week) 

max. schaal 9, € 3.805,= op basis van 36 uur per week, vacature GG/VROM-05 
 

Het spreekt voor zich dat je mee gaat naar de nieuwe organisatie.  
 
Het werk 
Binnen de functie als Toezichthouder Ruimtelijke Ordening/Bouwwerken ben je verantwoordelijk voor: 

• het toezicht houden en regie voeren op (complexe) sloop- en (ver)bouwprocessen; 

• het controleren of de uitvoering en de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de vergunningen en de wet- 
en regelgeving; 

• het borgen van de veiligheid van derden, met name de openbare ruimte en naastgelegen percelen; 

• het voorkomen van omgevingshinder en schade aan gebouwen als gevolg van sloop- en 
(ver)bouwwerkzaamheden; 

• betrokken zijn bij de (bouwkundige) brandpreventieve maatregelen in het kader van de brandveiligheid; 

• het onderzoeken van bouwklachten. 

Jouw profiel 

Jij bent die enthousiaste en bevlogen hbo-er met ambitie om je in het vakgebied verder te 
ontwikkelen. Je hebt goede contactuele eigenschappen en een taakgerichte instelling. Je kunt 
goed samenwerken. Jij gaat voor kwaliteit, en bent  flexibel en gedreven.  
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 1 februari 2018 onder vermelding van het vacaturenummer naar het 
college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Per e-mail 
reageren kan ook: vacatures@westvoorne.nl. 
 
Meer informatie? 
Als je meer informatie wilt over deze functie kun je contact opnemen met het teamhoofd VROM, Luc 
Aben. Hij is bereikbaar op tel: (0181) 40 80 10. 
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