
Ben jij afgestudeerd als jurist met een gezonde ambitie op het gebied van 
handhaving omgevingsrecht en met name meervoudige bewoning? Wil jij verder 
groeien in je vakkennis en deze inzetten als onderdeel van onze integrale 
advisering? En wil jij met je kennis bijdragen aan de uitdagende ambities op het 
gebied van de fysieke leefomgeving voor de Gemeente Hilversum? Dan hebben wij 
dé baan voor jou! 

 

De functie 

Als juridisch adviseur handhaving Wabo ga jij deel uitmaken van het team advies & 
ondersteuning van de afdeling Publiekszaken. In deze functie ga jij je, naast de 
algemene juridisch handhaving Wabo, speciaal inzetten voor de juridische 
handhaving  op het gebied van meervoudige bewoning. Je toetst overtredingen aan 
de regels, onderzoekt mogelijke legalisaties en maakt (voor)aanschrijvingen. Tevens 
voer je (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en 
belanghebbenden, je stemt af met collega’s en bestuur en zorgt voor juridisch advies 
op maat. Je vertegenwoordigt het college van Burgemeester en Wethouders in 
bezwaar- en beroepszaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
handhavingstraject in het kader van de Wabo, Wro, Woningwet, en andere 
bijzondere wetten. Je draagt bij aan de invoering van de Omgevingswet en je bent 
lid van een gebiedsteam. Je signaleert ontwikkelingen, houdt jurisprudentie bij en 
vertaalt deze naar de uitvoering. Ook vertaal je het tactisch en strategisch beleid 
naar operationele handreikingen. 

 

De juridisch adviseur handhaving die wij zoeken staat stevig in zijn schoenen én 
gaat een goed gesprek met verschillende partners niet uit de weg. Je hebt goede 
ideeën over het oplossen van juridische geschillen en participatie met bewoners. hier 
krijg je de kans om je breed te ontwikkelen, we zien je graag groeien en bieden 
daarom ook support in de vorm van begeleiding ‘bijvoorbeeld learning on the job’ en 
– waar nodig – met externe opleidingen zodat je ook complexere zaken kunt 
adviseren. 

 

Kennis en ervaring 

·         Minimaal een relevante HBO opleiding (bijv. bestuursrecht) aangevuld met 
actuele regelgeving. 

·         Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie, ervaring 
met handhaving meervoudige bewoning is een pré. 

·         Kennis van en affiniteit met politieke en bestuurlijke processen. 

·         Je werkt klant- en oplossingsgericht. Je gaat hierbij uit van de mogelijkheden 
en denkt ‘van buiten naar binnen. 



 

Daarnaast: 

·         Ben je een enthousiaste medewerker die zowel uitstekend in teamverband als 
zelfstandig kan werken. 

·         Heb je een uitstekend gevoel bij de kansen in het kader van pre-
mediation/oplossingsgerechtwerken. 

·         Ben je stressbestendig, creatief, flexibel, kan je goed luisteren, ben je 
omgevingsbewust, daadkrachtig en heb je gevoel voor humor. 

 

Gemeente Hilversum 

Als gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners en bedrijven. Daarbij 
staan participatie en de dialoog centraal. Medewerkers waarderen de gemeente om 
de grote mate van vrijheid die er is om het werk vorm te geven en actief het verschil 
te maken. Innovatie en lef worden gewaardeerd. 

 

Het team 

Je gaat werken bij het Team Advies & Ondersteuning bij de afdeling Publiekszaken. 
Het team bestaat uit juridische en andere adviseurs op het gebied van Wabo, AVP, 
horeca, markt, milieu, online-communicatie en parkeren. 

Binnen het team heerst een open en professionele cultuur. Er wordt nauw 
samengewerkt in een informele en collegiale sfeer, gevoel voor humor is daarbij 
belangrijk. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het gaat om een functie voor 36 uur per week voor 1 jaar. Daarbij hoort een salaris 
van maximaal €4.494,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige 
werkweek, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. 

 

Bovendien biedt de gemeente Hilversum prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo 
is er de mogelijkheid om flexibel te werken en krijg je bovenop het genoemde salaris 
17,05 % Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget kun je uit laten betalen of 
inzetten voor verschillende doeleinden. Ook biedt de gemeente Hilversum een grote 
variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel persoonlijke als 
professionele ontwikkeling. Je bouwt je pensioen op bij het ABP en hebt de keuze 



om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Kijk voor een 
uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op 
https://www.hilversum.nl/Home/werkenbij. 

 

Informatie 

Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Mariette 
Jordans (teammanager) op telefoonnummer 035-6292659. 

 

Solliciteren? 

Dan zien wij jouw motivatie en CV graag online voor 8 februari 2021 tegemoet. 

 

Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, 
zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het 
sollicitatieproces. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld 

 

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

 

https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/19450/gemeente-hilversum/juridisch-adviseur-handhaving-wabo/solliciteren

