
 

 

Jurist Handhaving 

Cluster Stadsontwikkeling 

Ons aanbod 

 

Werklocatie:    Vanuit huis, indien gewenst ook mogelijkheid om op locatie    

    (Herenwaard) ingewerkt te werken.  

Startdatum:    Z.s.m. uiterlijk April 2021 

Aantal medewerkers:   1  

Uren per week:   32-36 uur  

Duur opdracht:   tot en met 31-12-2021  

Verlengingsopties:   2x 12 maanden 

FSK:     11 

Geschikt voor ZZP-ers:  nee 

Detavast:   12 maanden 

Tariefrange:    70-80 euro  

Verhouding prijs/kwaliteit:  40 – 60 % 

 

Jouw functie 

Binnen het team Handhaving zijn wij op zoek naar een daadkrachtige jurist die breed inzetbaar 

is.  

 

Als er overtredingen zijn, kom jij in actie. Samen met de inspecteur ga jij op zoek naar de 

meest geschikte oplossing om een zaak af te doen. Hierbij vragen wij van je om te denken in 

mogelijkheden en oplossingen. Elke dag is anders, maar je werk bestaat in ieder geval uit: 

 

• Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het 
gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht 
(WABO), de Huisvestingswet, de Woningwet etc.;  

• Toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding (denk aan 
de toets van het bestemmingsplan om te bepalen of sprake is van het zonder dan wel 
in afwijking van een omgevingsvergunning handelen;  

• Opstellen van complexe voornemens, spoedbestuursdwangbesluiten, last onder 
bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten;  

• Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling; 

• Zelfstandige vertegenwoordiging bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, bij de 
rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

• Fungeren als juridische vraagbaak binnen de afdeling op gebied van handhaving; 

• Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht; 

• Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college.   

 

We zijn een grote gemeente. De grootte van de gemeente brengt de nodige inhoudelijke 

complexiteit met zich mee. In jouw rol betekent dit vooral dynamiek en uitdaging. De dynamiek 

zie je o.a. terug in het proces en in je werkzaamheden. De uitdaging zit ‘m onder andere in je 



 

 

creativiteit bij het zoeken naar het juridisch toelaatbare. Wij kennen een pragmatische 

werkwijze. Dus “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”. 

Jouw profiel 

Het werk vraagt een zekere mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en integraliteit. Daarnaast 

bezit een jurist over organisatorisch vermogen en politieke sensitiviteit.   

Verder moet je zeker solliciteren als je…. 

• Iemand bent die niet bang is om te pionieren; 

• Stevig in je schoenen staat en ook “nee” durft te verkopen; 

• Creatief bent in het zoeken naar oplossingen; 

• Niet alleen regels maakt, maar ook graag meedenkt; 

• Een zakelijke en klantgerichte houding hebt; 

• Snel kunt schakelen, want je hebt veel plannen waar je een bijdrage aan levert; 

• Wordt gewaardeerd om je sociale vaardigheden; 

• Kan adviseren als de beste 

 

Kortom, herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geboden wordt een uitdagende 

opdracht in een dynamische omgeving. 

Eisen 

• In het bezit van een afgeronde wo-opleiding in een juridische richting; 

• Minimaal 1 jaar werkervaring als handhavingsjurist opgedaan in afgelopen twee jaar;  

• Kennis en ervaring van het omgevingsrecht (WABO) en bestuurlijke handhaving; 

• Goede digitale vaardigheid en thuiswerkproof 

 

Wensen 

• Gemeentelijke werkervaring;  

• Ervaring met het voeren van bezwaar en beroep procedures;  

• In het bezit van een handhavingsopleiding, zoals Integrale Handhaving; 

 

Competenties 

• Besluitvaardig 

• Klantgericht 

• Zelfstandig 

• Creatief 

• Ruimtelijk inzicht 

• Adviesvaardig 

• Omgevingsbewust: gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 

• Communicatief vaardig; zowel mondeling als schriftelijk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De afdeling 

Rotterdam ontwikkelt zich en de afdeling Bouw- en Woningtoezicht draagt daar actief aan bij. 

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is verantwoordelijk voor het bouwen aan een 

aantrekkelijke woonstad. Dit doen wij door de vergunningverlening, toezicht en handhaving op 

onder andere het rechtsgebied omgevingsrecht (WABO, Wro etc.), de Huisvestingswet en de 

Woningwet (Bouwbesluit). 

 

De onderhavige functie valt binnen het team Handhaving, welke bestaat uit inspecteurs en 

juristen. Het voornaamste doel van dit team is doormiddel van het handhaven van regels 

ervoor zorgen dat Rotterdammers veilig en aangenaam wonen. De handhaving heeft 

betrekking op strijdige invulling van het bestemmingsplan, funderingsproblematiek, 

achterstallig woningonderhoud, ontmanteling van hennepkwekerijen, illegale bouw, illegale 

woningvorming etc.  

 

Om onze taken goed te verrichten, wordt gebruik gemaakt van de expertise die bij de 

verschillende specialisten (stedenbouwkundigen, constructeurs, architect medewerkers 

(welstand), etc.) op de afdeling aanwezig is.  

Onze organisatie 

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart 

voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden 

ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek 

ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur 

houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers 

veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke 

diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - 

vorm aan de stad en houdt de stad in vorm. 

  

 


