Texel, wie kent dit prachtige Waddeneiland niet? Snel bereikbaar en toch zo anders! En dat geldt
ook voor de gemeente Texel. Texelaars zijn kritisch maar vooral betrokken. Dit betekent dat je
samen met de inwoners echt iets kunt betekenen. Wil jij je continue ontwikkelen en dat doen wat
je leuk vindt en waar je goed in bent? Dan is de gemeente Texel de werkgever voor jou.
De gemeente Texel is op zoek naar een ervaren:

Handhavingsjurist
(Medewerker beleidsuitvoering I)
Voor 36 uur per week
Over deze functie
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zoekt versterking op het gebied van de
juridische handhaving van het omgevingsrecht. Als handhavingsjurist word je ingezet op een breed
scala aan onderwerpen als bouwen, ruimtelijke ordening, APV, brandveiligheid en openbare ruimte.
Indien nodig kan jouw expertise ook worden ingezet bij andere werkgebieden zoals ondermijning.
Je kerntaken en verantwoordelijkheden bestaan uit het beoordelen van rapportages, klachten en
handhavingsverzoeken. Ook het opstellen van handhavingsbesluiten als last onder dwangsom, last
onder bestuursdwang en strafrechtelijke handhaving vallen onder jouw takenpakket. Bij de
uitvoering van al deze werkzaamheden maak je gebruik van een zaaksysteem (Mozard) en werk je
volledig digitaal.
Verder:
• vertegenwoordig je de gemeente bij de bezwarencommissie, rechtbank en Raad van State;
• doe je onderzoek naar legalisaties en adviseer je omtrent handhavingszaken.
Dit ben jij
Het zelfstandig werken is jou niet vreemd. Je bent in staat om in probleemsituaties op eigen kracht
en onafhankelijk van anderen te handelen. Ook het nemen van impopulaire beslissingen is iets dat
je niet uit de weg gaat. Waar nodig overleg je met collega’s, bestuurders en externen om tot een
resultaat te komen. Je ziet het als een uitdaging om je in te zetten voor de juridische kant van de
handhaving voor onze gemeente.
Daarnaast:
• heb je een vakgerichte HBO en/of WO opleiding;
• heb je relevante ervaring met bestuursrechtelijke handhaving;
• ben je reflectief op je eigen oordeel en handelen;
• beschik je bij voorkeur over min. 1 jaar ervaring als juridisch handhaver omgevingsrecht;
• kijk je uit naar het werken bij en voor de gemeente Texel!
Werken bij
Wij bieden een leuke functie binnen onze informele, prettige organisatie. Je werkt in een klein en
hecht team met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
Salaris & contract
- Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris min. € 2.865,- (aanloopschaal
9) en max. € 4.671,- bruto per maand (functieschaal 10) bij 36 uur per week.
- Aanvullend ontvang je 17,05% aan IKB over jouw bruto maandsalaris.
- Na een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar krijg je bij goed functioneren een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Francisco
Galarce Morales (teamleider VTH): fgalarcemorales@texel.nl
Reacties
Zie jij uitdaging in het onderzoeken, opstellen en nemen van beslissingen op basis van wet- en
regelgeving en lokaal beleid? En haal je hier energie uit? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij kijken uit naar je reactie. Reageren kan tot zondag 7 augustus 2022. Mail je brief met motivatie
en CV naar HRM adviseur Anna Bremer: abremer@texel.nl.

