
 

 

De gemeente Staphorst is koploper als het gaat om implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vraagt 

van ambtenaren om sectorale thema’s te verbinden en veel meer van buiten naar binnen te werken. Van ‘nee, tenzij’ 

naar ‘ja, mits’, niet toetsen en controleren, maar meer regisseren en faciliteren. We zijn hier actief mee aan de slag 

gegaan en in 2017 gestart met EPOS. EPOS staat voor: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (zie ook: 

www.staphorst.nl/presentatie-epos). Een andere belangrijke pijler is de Omgevingsvisie, een toekomstvisie voor het 

hele grondgebied van de gemeente. Deze visie krijgt veel lof wat betreft de opzet, inhoud en het doorlopen proces.  

 

Gemeente Staphort is een merk. Er is geen dorp/gemeente in Nederland waar zoveel clichés over bestaan. Veelal 

gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed waar wij zeker waarde aan hechten. Echter wij zijn ook één 

van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Een gemeente waarin gewerkt wordt in het nu, maar we zeker ook 

gericht zijn op de toekomst. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, is het een jonge en 

dynamische gemeente.  

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie bij een vooruitstrevende, jonge en dynamische gemeente? Dan ben jij 

voor ons de juiste kandidaat. 

 

Wij zoeken twee 

 

Allround vergunningverleners fysieke leefomgeving 
Totaal 2,0 fte  

 

Wat ga je doen 

In deze functie behandel en coördineer je de aanvragen omgevingsvergunning bouw o.a. door het toetsen van 

aanvragen aan wettelijke bepalingen en bestemmingsplannen en je stelt concept-omgevingsvergunningen en 

afwijzingen op. Daarnaast behandel je eenvoudige binnenplanse en buitenplanse afwijkingen en tijdelijke 

ontheffingen van het bestemmingsplan en vertegenwoordig je de gemeente in (externe) commissies zoals: 

Omgevingskamer, Stadsbouwmeester en monumentencommissie.  

Ook behandel je aanvragen voor de APV en bijzondere wetten zoals: evenementenvergunningen en Drank-, 

horecavergunningen waarbij jij de intake verzorgt, de aanvraag toetst aan wettelijke bepalingen en lokale 

regelingen, overleg voert met de aanvrager en stelt beschikkingen c.q. weigeringen op 

Tenslotte word je ook ingezet als ruimtecoach. Dit betekent dat je ruimtelijke plannen begeleidt volgens EPOS. Je 

bent hierin voor nieuwe initiatieven het eerste aanspreekpunt voor burgers en professionals. Je kijkt verder dan je 

eigen vakgebied, luistert goed naar de wensen van initiatiefnemer en coacht partijen aan de keukentafel.  

 

Wie ben jij  

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en affiniteit met het brede beleidsterrein van fysieke leefomgeving. Je 

beschikt over ABW 1 en/of 2. Je hebt visie, een creatieve persoonlijkheid en politiek-bestuurlijk 

inlevingsvermogen. Je bent initiatiefrijk, stressbestendig en hebt een proactieve houding. Je kunt makkelijk 

schakelen tussen diverse werkzaamheden en projecten zonder daarbij het overzicht te verliezen. Uiteraard zijn 

goede mondelinge en schriftelijke contactuele vaardigheden een must. 

 

Wat bieden wij jou 

Een aantrekkelijke baan in een dynamische omgeving bij een innovatieve gemeente en een enthousiast team.  Wij 

bieden jou een toekomstgerichte uitdaging binnen een ambitieuze en collegiale werkomgeving.  

In eerste instantie bieden we jou een aanstelling voor de duur van een jaar aan. De insteek is om deze na één jaar 

over te laten gaan in een vaste aanstelling.  

 

Het salaris wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en kan variëren tussen 

minimaal € 2.335,- (schaal 8)  en maximaal € 3.805,- (schaal 9) bruto per maand. Wij hebben daarnaast goede 

http://www.staphorst.nl/presentatie-epos


 

 

secundaire voorwaarden. Zoals opname in het ABP-pensioenfonds, collectieve zorgverzekering, Persoonlijk 

Gezondheid Menu en het Individueel Keuze Budget. Dit laatste is een vrij te besteden budget van 17,05% van het 

salaris. Tot slot bieden wij uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden die aansluiten op jouw talent en 

wensen. 

 

Nieuwsgierig of geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over deze vacature en de werkzaamheden kun je contact opnemen met Johan Hulzebos, 

afdelingsmanager Ontwikkeling & Beheer, telefoonnummer (0522) 46 75 75.  

Jouw motivatie en CV kun je tot en met 5 juni 2019 mailen naar peno@staphorst.nl  

De sollicitatiegesprekken vinden in week 25  plaats.  

 

Over de gemeente Staphorst  

Wij kenmerken ons door bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en mooie natuur. Wij zijn een 

gemeente waarin we werken in het nu maar zeker ook gericht zijn op de toekomst. Met ruim 17.000 inwoners, 

waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.  

Nieuwsgierig naar het verhaal van medewerkers? Bekijk het filmpje ‘Werken bij de gemeente Staphorst’. 

 

 

 

 

 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD 

 

https://www.staphorst.nl/bestuur/werken-bij-gemeente-staphorst_42968/item/filmpje-werken-bij-de-gemeente-staphorst_168433.html

