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1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: adviseur omgeving VGT 
FUNCTIEFAMILIE: ontwikkelend en adviserend 
CLUSTER: omgeving 
AFDELING: vergunnen en toezicht  
DIENST/TEAM: vergunnen  
WEDDENSCHAAL: A1a-A1b- A2a 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): afdelingshoofd VGT 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): clustermanager 
 
3. TAKEN  
 
3.1 adviseren en behandelen van vergunningsaanvragen: onderzoek van 
omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectenrapporten, ruimtelijke plannen en 
stedenbouwkundige aanvragen met opmaak van deskundige stedenbouwkundige analyse en 
advies. 
1. Fungeert als het aanspreekpunt bij uitstek voor alle bouw- en milieu-initiatieven binnen de 

stad; 
2. Draagt door middel van een sturend en consequent vergunningenbeleid bij aan het 

vormgeven van het ruimtelijk beleid van de stad. Houdt hierbij rekening met de actuele 
maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en behoeftes; 

3. Adviseert het college in haar beslissing bij omgevingsvergunningsaanvragen, 
stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen;  

4. Behandelt adviesvragen van andere stadsdiensten, gemeenten of instanties; 
5. Behandelt meldingen, stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en attesten 

door: 
- Onderzoek/analyse van alle ruimtelijke aanvragen zoals stedenbouwkundige 

aanvragen, rapporten, …; 
- Werkt bemiddelend en sturend naar aanvragers teneinde kwaliteit te verkrijgen 

en adviseert waar bij de stedenbouwkundige voorschriften een 
appreciatiebevoegdheid noodzakelijk is met als doel het afleveren van 
kwalitatieve vergunningen; 

6. Blijft op de hoogte van de wetgeving en evoluties binnen het werkdomein, volgt opleiding. 
 

 



3.2 beleidsontwikkeling: vanuit de behoefteanalyse en de eigen expertise mee vorm geven aan 
de ontwikkeling en de uitvoering van een stedenbouwkundig vergunningenbeleid in functie van 
de globale en sectorale doelstellingen van de stad Sint-Niklaas. 
1. Draagt vanuit een behoefte-analyse, eigen expertise en ervaring bij aan het vormgeven en 

de uitvoering van beleidsplannen en neemt hiertoe initiatieven in samenwerking met 
overige afdelingen en diensten (opmaak verordeningen, voorschriften, …); 

2. Vertaalt ruimtelijke beleidsdoelstellingen in concrete voorwaarden binnen het 
vergunningenbeleid; 

3. Bewaakt de ambities met betrekking tot het vergunningenbeleid binnen het team door 
verbanden, synergieën en samenwerkingen te vinden tussen diverse aanvragen. Werkt hierin 
sturend zodat een meerwaarde wordt bekomen; 

4. Monitort het effect van het vergunningenbeleid aan de hand van indicatoren en stuurt bij. 
 

 
3.3 verzorgen inhoudelijke overleggen met betrekking tot diverse ruimtelijke 
vergunningsaanvragen. 
1. Lezen en interpreteren van bouwplannen gebouwen, wegenis en toelichtingsnota’s; 
2. Informeren van klanten (burgers, collega’s uit andere afdelingen, beleidsvoerders) via 

diverse kanalen (telefoon, mail, …) met betrekking tot de te volgen procedures, stand van 
zaken van aanvraagdossiers, mogelijkheden, kansen, opportuniteiten,  ..;  

3. Staat deze klanten te woord, adviseert in functie van de vragen van klanten; 
4. Bereidt overleggen (ter voorbereiding van vergunningsaanvragen) voor met bouwheren, 

architecten, promotoren, projectontwikkelaars, ... Leidt en coördineert het overleg, stuurt 
desgevallend bij en volgt te nemen acties op; 

5. Ondersteunt andere diensten in stedenbouwkundige aangelegenheden; 
6. Toelichtingen aan commissies verzorgen. 
7. Onderhouden van interne en externe contacten om zo een goede informatiedoorstroming te 

verzekeren.  
 
3.4 Zorgt voor handhaving van de regels door erop toe te zien dat vergunningen en 
stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd (preventie van overtredingen door goede 
en duidelijke voorlichting, preventief onderzoek op het terrein, opnemen van een repressieve 
rol door het opsporen, vaststellen en vervolgen van stedenbouwkundige misdrijven, nemen van 
bewarende maatregelen en uitvoeren van vonnissen). 
1. Toezicht in functie van bouwmisdrijven;  
2. Onderzoekt ter plaatse, doet vaststellingen en rapporteert adhv verslagen, vaststellingen, 

edg..; 
3. Overlegt in functie van oplossingen, herstelmaatregelen, enz.; 
4. Adviseert het college bij het implementeren van beleidsprioriteiten inzake handhaving. 

 
3.5 Diversen 
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij 
tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en 
efficiënte werking van de dienst. 

 

 



4. FUNCTIEVEREISTEN 
 

4.1 KENNIS 
Goed zicht op werking van gemeente. Vlaamse codex Ruimtelijke ordening (VCRO), 
uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, verordeningen (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk). 
Specifieke informaticapakketten en beheerssystemen, GIS-applicaties, office-toepassingen, … 
 
4.2 KERNCOMPETENTIES   
 
1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 
of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen 
belang is. 
 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging 
zaken aan te pakken. 
 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op 
hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 
 
 
4.3 FUNCTIEFAMILIE COMPETENTIES   
 
1. KENNIS DELEN (niveau 2) 
Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen; 
 
2. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 2) 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar 
bijkomende informatie om het op te kunnen lossen. 
 
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 
  
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES   
 

1. OVERTUIGEN (niveau 2) 
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en 
autoriteit. 
   

2. VISIE HEBBEN (niveau 2) 
Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context- en tijdsperspectief plaatsen. 
 



3. CREATIEF ZIJN (niveau 2) 
Originele en vernieuwende oplossingen en voorstellen formuleren. 
 

4. ORGANISATIEBEWUST ZIJN (niveau 2) 
Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere 
onderdelen van de organisatie. 
 


