Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samengegaan in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden bestaat dan uit 15
kernen in het hart van Nederland. Vijfheerenlanden biedt ruimte aan rustgevend groen
en gezellige bedrijvigheid binnen de kernen met ieder hun eigen identiteit. Deze
combinatie maakt van Vijfheerenlanden een gemeente waar het prettig wonen, werken
en recreëren is. Een gemeente waar wij vertrouwen op de kracht van de samenleving.
De organisatie zit midden in een boeiende fase en is volop in ontwikkeling. Een
ontwikkeling waarbij onze dienstverlening en zelforganisatie belangrijke pijlers zijn.
Onze medewerkers zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht en
duurzaam. Passen deze kernwaarden bij jou en wil je je graag inzetten en met ons de
nieuwe gemeente vormgeven? Misschien is deze functie dan iets voor jou!
Team Vergunningen zoekt een:

Vergunningverlener + Casemanager WABO
voor 36 uur per week (2,0 fte)

Dit ga je doen
De vergunningverlener + casemanager WABO (Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht) adviseert over beheersmatige aspecten van vergunningverlening en
verzorgt de vergunningverlening op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening.
Daarnaast voer je regie op de taakvelden bouwfysica, brandveiligheid, constructieve
veiligheid en bouwakoestiek.
Je maakt onderdeel uit van een nieuw team, dat op weg is naar zelforganisatie. Je gedijt
goed in een jonge organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen
teams gaandeweg worden ingevuld.

Je werkt binnen het team Vergunningen
De teams binnen het taakveld Fysieke Leefomgeving houden zich bezig met onderwerpen
die tot de fysieke leefomgeving behoren, zoals bouwen, wonen, landschappen, natuur,
infrastructuur, bodem, lucht, natuur en cultureel erfgoed, samen met collega’s, inwoners,
ondernemers, externe partijen en andere overheden. Tot de verantwoordelijkheid
behoren ook de veiligheid van burgers, handhaven van de lokale openbare orde, op
straat, in de wijken, in de horeca en bij evenementen in samenwerking met partners.
Fysieke Leefomgeving verstrekt vergunningen op het gebied van bouwen en ruimtelijke
ordening, de APV en bijzondere wetten aan burgers en bedrijven. Op het gebied van
milieu beperken de taken zich tot regie en beleid.

Je brengt mee
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau aangevuld met de opleiding ABW 1 en 2
Je hebt een frisse blik je en neemt eigenaarschap over je eigen werk.
Je bent oplossingsgericht en flexibel.
Je hebt een ruime ervaring met de technische en juridische aspecten van
vergunningverlening/WABO en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden.
Je bent een doorzetter, collegiaal en weet van aanpakken

Wat bieden wij?
Wij vinden het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de samenleving en je thuis voelt in
ons team. Een goede balans tussen privé en werk staat hoog in ons vaandel en je kan
tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De gemeente Vijfheerenlanden is verspreid over drie
locaties in Leerdam, Vianen en Meerkerk. Het team vergunningen heeft als uitvalsbasis
het stadskantoor in Vianen.
• Het bruto maandsalaris is ingeschaald in schaal 9 en je verdient tussen € 2.591,en maximaal €3.805,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Ben je zeer
ervaren, dan is een arbeidsmarkttoelage van max. 10% bespreekbaar.
• Je krijgt een volledige reiskostenvergoeding voor de afstand woon-werk verkeer
met een maximum €203,30.
• De gemeente vijfheerenlanden kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden
tot ontwikkeling.
• Het grootste deel van de pensioenpremie wordt door de werkgever betaald.
• De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05 % bovenop je bruto
salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen
omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
• Voor gemeenteambtenaren gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO.
• Het is een tijdelijke aanstelling, voor 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar
met uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse? Solliciteer direct!
Zin om bij ons te komen werken? Reageer dan door CV en motivatie te sturen naar
r.poort@vijfheerenlanden.nl. Heb je vragen over de vacature of de organisatie neem dan
contact op met Cees Uittenbogaard (netwerkmanager via 088 – 599 7510. Voor vragen
over de procedure kun je contact opnemen met Robert Poort (adviseur werving &
selectie) via 088-599 7378 .

