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TEAMLEIDER VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN 
HANDHAVING (VTH) GEMEENTE LEUDAL 

De gemeente Leudal  
Leudal, de groene tuin van Limburg, waar de 36.000 inwoners  mooi en 
rustig wonen in 16 dorpen met ieder een eigen karakter.  Veel van de 
inwoners werken in  vooruitstrevende moderne bedrijven, die voort-
komen uit het agrarisch verleden, bijvoorbeeld de hightech zaad-
veredeling. Anderen werken in de Brainport regio rond Eindhoven. In 
Leudal wordt de meeste duurzame energie opgewekt van heel Limburg. 
Onze aantrekkelijke recreatieve omgeving wordt bezocht door veel 
toeristen. 

De samenloop van bedrijvigheid, recreatie en wonen met diverse 
belangen geeft veel dynamiek in het ruimtelijke domein waar belangen 
kunnen botsen. Deze dynamiek vraagt veel van bestuurlijk Leudal en 
dus ook van de medewerkers.  Leudal is daarin succesvol maar het kan 
nog beter. Het team VTH draagt bij aan een aantrekkelijke en veilige 
leefomgeving en speelt daarbij in op de veranderende behoeften in de 
samenleving.  
Klik hier voor de wervingsfilm: https://youtu.be/vGfRlgQLYGQ 
 
Het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving    
De organisatie van de gemeente Leudal is volop in beweging en bestaat 
uit de beleidsafdelingen Samenleving en Ruimte en de ondersteunende 
afdeling Dienstverlening.  
Het nieuw gevormde team VTH maakt deel uit van de afdeling Ruimte. 
Binnen de afdeling Ruimte wil men minder vergaderen, meer doen en 
van buiten naar binnen kijken. Van collega's bij Ruimte wordt verwacht 
dat ze deskundig zijn op hun vakgebied en dat ze het bestuur adviseren 
door buiten de bestaande kaders te denken, want ze zijn gericht op 
morgen. Naast vaklui is er uiteraard ook plek voor jong opgeleiden die 
toekomstdromen hebben. 

Het team VTH is begin 2021 samengesteld om beter uitvoering te geven 
aan de bestuurlijke ambities en om beter te voldoen aan de steeds 
veranderende behoeften in de samenleving. 
 
De uitdaging en ambitie van het team VTH  
Met het team VTH  is nu het hele proces vanaf de aanvraag van een 
vergunning tot aan de handhaving van de daaraan verbonden regels en 
voorwaarden georganiseerd. Deze werkwijze sluit aan bij het 
werkproces binnen het onlangs geïmplementeerde regionale systeem 
voor vergunningverlening en handhaving. Naast het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op de uitvoering daarvan, zorgen Boa’s, 
toezichthouders en handhavers voor de naleving van regels in de 
gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels.  
Het team VTH neemt daarmee een bijzondere plaats in binnen de 
gemeentelijke organisatie: 26 medewerkers zijn actief op de 
vakgebieden bouw, milieu, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten. 
Dit in nauwe samenwerking met het cluster Veiligheid van de afdeling 
Samenleving op het gebied van Damocleszaken en ondermijning. De 
komst van de Omgevingswet vraagt om een nieuwe slagvaardige 
manier van werken.  Het vakgebied is, met de Omgevingswet en Wet 
Kwaliteitsborging in aantocht, behoorlijk in beweging. 

Het is dus nu de uitdaging om deze ambities ook te gaan realiseren met 
het team. Plannen en verwachtingen vertalen naar het dagelijks werk 
en met aantoonbare resultaten laten zien dat de bestuur en 
samenleving hier profijt van hebben. 

De rol en taken van de teamleider VTH 
o Je gaat samen met de medewerkers een goed team neer zetten 

waarin samenwerking, flexibiliteit, wendbaarheid en 
resultaatgerichtheid vanzelfsprekend zijn; 

Geerts & Partners zoekt voor de gemeente Leudal,  een teamleider Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving binnen de afdeling Ruimte. Een verbindende, kordate en ervaren leidinggevende met visie op en 
uitvoeringskracht in het ruimtelijk domein!  

Wat breng je mee? 

+ HBO+ werk – en denkniveau 

+ Stevige en empathische 
leidinggevende 

+ Affiniteit met het werkveld 
Toezicht, handhaving en 
vergunningverlening 

+ Daadkrachtige, creatieve verbinder 

https://youtu.be/vGfRlgQLYGQ
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o Je geeft input voor een nieuw op te stellen beleidsplan VTH en  
vertaalt dit vervolgens  naar concrete uitvoering op de werkvloer; 

o Je realiseert een programmatische uitvoering van de taken en zorgt 
voor een transparante verantwoording van behaalde resultaten; 

o Je bent een serieuze en inhoudelijke sparringpartner van het 
bestuur en management, waarbij je stuurt op een goede balans 
tussen (politieke) ambities en beschikbare mensen en middelen; 

o Je zorgt als lijnmanager van de regionale omgevingsdienst (RUD) 
dat het team de afgesproken bijdrage levert in de uitvoering van de 
taken van de RUD  

o Je vervult een rol in de crisisorganisatie als Hoofd Taak Organisatie 
omgevingszorg 
 

Wat heb je nodig als teamleider VTH? 
o HBO+  werk- en denkniveau;  
o Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld en de mensen van 

vergunningverlening, toezicht, handhaving; 
o Je bent een leidinggevende met ervaring in verandermanagement 

en sturen op de ontwikkeling van een team; 
o Je bent een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht en 

doorzettingsvermogen; 
o Je bent in staat medewerkers mee te nemen, draagvlak te creëren 

en ze proactief te laten handelen (binden en boeien); 
o Je bent gericht op samenwerking en in staat om zowel binnen de 

afdeling als daarbuiten voor verbinding te zorgen. 
o Je kunt afhankelijk van de situatie zowel een coachende, 

motiverende als een sturende leiderschapsstijl hanteren. 
o Je hebt de creativiteit om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en 

deze om te zetten in resultaten. 

o Je behoudt overzicht, weet situaties snel in de juiste context te 
plaatsen en laat je niet van de wijs brengen door werkdruk 
incidenten en kritiek. 

 
Wat biedt de gemeente Leudal?  
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk van 
relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.872,- bruto 
per maand (functieschaal 12 ; salarispeil 1 oktober 2020) op basis van 
een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB).  
 
Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 5 juli 2021 en upload jouw 
cv en motivatiebrief naar onze website viahttp://www.geerts-
partners.nl/vacatures/.  
Wil je meer weten bel dan met Sander Geerts of Marc Knaapen via 013-
207 10 06 / 06-11388655.  
De voorselectiegesprekken vinden op 7 en 9 juli   2021 plaats op ons 
kantoor in Born. De 1e gespreksronde bij de gemeente Leudal  vindt 
plaats op 16 juli 2021 en de 2e ronde op 26 juli 2021.  

 

Wat biedt Leudal? 

+ Salaris max. € 5.872,- (schaal 12) 

+ Daarnaast 17,05 % IKB 

+ Inspirerende en uitdagende 
werkomgeving met bevlogen 
collega’s! 

http://www.geerts-partners.nl/vacatures/
http://www.geerts-partners.nl/vacatures/
tel:0132071006
tel:0132071006
tel:0611388655
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