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MEDEWERKER TOEZICHT EN HANDHAVING (24 UUR) VOOR 
DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE  

De gemeente Heeze-Leende  
Met ruim 16.000 inwoners is Heeze-Leende een prachtige 
woongemeente met volop recreatiemogelijkheden. Op de 
grens van de Kempen en de Peel bestrijkt Heeze-Leende 
een uitgestrekt grondgebied, voor een groot gedeelte 
omzoomd door natuurgebieden. Samen met inwoners en 
organisaties ontwikkelt Heeze-Leende een duurzame en 
leefbare samenleving. Uitgangspunt is dingen mogelijk 
maken voor de mensen die er wonen en werken en voor de 
vele toeristen, waarbij ‘ja, tenzij’ uitgangspunt is.  
De gemeente wil een bevlogen en proactieve partner zijn. 
Werken in netwerken en gericht op samenwerking. 
De kracht in de samenleving benutten, aansluiten op de 
behoeften en realiseren wat nodig is.   
 
De organisatie Heeze-Leende   
Heeze-Leende wil een moderne en toegankelijke werkgever 
zijn. De deuren staan altijd open. Werken bij de gemeente 
Heeze-Leende betekent werken binnen een informele 
organisatie, met grote ambities en de drive om ervoor te 
gaan. De organisatie bestaat uit zo’n 80 professionele 
medewerkers, die met trots en plezier werken aan de 
opgaven uit de samenleving.  Ze nemen daarin integrale 
verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt vanuit de bedoeling 
en niet vanuit de regels. Heeze-Leende vindt integer zijn, 
gedreven en open zijn belangrijke waarden. 
 
 

Het Team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
Je komt te werken binnen de afdeling Strategie en Beleid 
Ruimtelijke Domein in het team Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving. Het team bestaat uit ongeveer 10 
medewerkers. Je werkt samen met collega’s met 
verschillende vakdisciplines. Bij je teamgenoten kun je altijd 
terecht om te sparren en is het ook vanzelfsprekend om 
elkaar te helpen waar nodig.   
  
De uitdaging 
De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt onder 
de Omgevingswet 1 integraal traject. In de nieuwe 
instrumenten komen veel activiteiten samen. Ook raakt de 
fysieke leefomgeving aan thema’s zoals geluid, water, 
bodem of erfgoed. Belangen en doelen worden tegen elkaar 
afgewogen in 1 integraal besluit. 
 
Je gaat toezicht houden op en waar nodig handhaven van 
de regelgeving die ziet op de leefomgeving.   
In eerste instantie ben je werkzaam op de taakgebieden 
bouwen, bestemmingsplan, (brand)veiligheid (Bouwbesluit) 
en monumenten.  Je bent het eerste aanspreekpunt van de 
burger en je geeft in de rol van toezichthouder voorlichting 
aan verschillende doelgroepen om overtredingen te 
voorkomen. Je zorgt voor goede afhandeling van klachten 
en meldingen en in samenwerking met de handhavingsjurist 
handel je verzoeken om handhaving af.  
Je controleert en signaleert strijdige (ver)bouw en/of 
gebruik van gebouwen en terreinen. 
Je stelt rapportages op van je bevindingen en stelt vast of er 

Geerts & Partners is voor de gemeente Heeze Leende op zoek naar een 
toezichthouder en handhaver met bevlogenheid voor de leefomgeving. 

• Prachtige woongemeente met 
veel recreatiemogelijkheden; 

• Gericht op de samenleving; 
• Modern en toegankelijk. 

 
 

 
Waarom Heeze-Leende? 
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sprake is van overtreding van de regelgeving. 
Je voert gesprekken op verschillende niveaus om 
overtredingen ongedaan te (laten) maken en verricht waar 
nodig een eerste aanschrijving. 
Onderdeel van je takenpakket is ook het deelnemen aan het 
intergemeentelijke Dommelstroom Interventie Team, waar 
je een aantal keer per jaar (gezamenlijke) toezichtcontroles 
mee voorbereidt en uitvoert.  

Wat breng je mee? 
• HBO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante

Hbo-opleiding;
• In bezit van rijbewijs B;
• Relevante werkervaring als medewerker handhaving;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals Wabo,

Omgevingswet en van vergunningverlening,
(bouw)controles en handhaving;

• In teamverband als zelfstandig kunnen werken;
• Goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke)

vaardigheden;
• Goed kunnen luisteren, doorvragen en kunnen omgaan

met conflicten;
• Flexibel, analytisch sterk, praktisch en oplossingsgericht
• Bestuurlijk sensitief en klantgericht;
• Ervaring met de programma’s Squit XO, Verseon/

Excellence is een pré.

Wat biedt de gemeente Heeze-Leende? 
• Een adviserende en veelzijdige functie in een

werkomgeving die volop in beweging is.

• Een bruto maandsalaris dat afhankelijke van leeftijd,
opleiding en ervaring maximaal € 4.048,00 bedraagt
(peildatum 1oktober 2020) bij een fulltime aanstelling.

• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (één jaar)
waarop bij goed functioneren een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd volgt.

• Een vrij besteedbaar individueel keuzebudget.
• De mogelijkheid cursussen en opleidingen te volgen om

jouw werk optimaal uit te voeren en te groeien als 
professional. 

• Ruimte om deel te nemen aan activiteiten om te
netwerken en je horizon te verbreden.

Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 1 november 
2021 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze 
website via: https://www.geerts-partners.nl/vacatures/. 
Wil je meer weten, bel dan met Nicole Ramaekers via  
06 101 855 40. Benieuwd naar je nieuwe werkplek? 
Luister dan de volgende podcast: 
https://open.spotify.com/episode/4qZLVrqZvrvWqH2Dp3ihnt 
en bekijk de vlog:  https://youtu.be/-vH7QOaWCs4  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Wat bieden we? 

• Schaal 9 (max. 4048,00) en
aanvullend 17,05% IKB;

• Ruime mogelijkheden voor
ontwikkeling.

 
• Een toezichthouder en

handhaver;
• Met bevlogenheid voor de

leefomgeving.

Wat zoeken we? 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures/
https://open.spotify.com/episode/4qZLVrqZvrvWqH2Dp3ihnt
https://youtu.be/-vH7QOaWCs4
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