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Functie  

Graadnaam: Diensthoofd ruimtelijke 

ordening  

Functienaam: Diensthoofd ruimtelijke 

ordening 

Functionele loopbaan: A1a-A3a 

Afdeling: ruimte 

Dienst: ruimte 

 

Doel van de entiteit  

De afdeling ruimte bestaat uit volgende diensten: ruimtelijke ordening, milieu, 

overheidsopdrachten, mobiliteit, en de technische diensten. De afdeling ruimte heeft als doel 

het patrimonium en openbare ruimte van de gemeente te beheren, te onderhouden of nieuw 

in te richten en te ontwikkelen. De afdeling streeft naar een professionele, kwaliteitsvolle en 

pro-actieve werking met oog voor duurzaamheid en energie-efficiëntie. 

Doel van de functie 

Het diensthoofd ruimtelijke ordening is verantwoordelijk voor het uitvoeren en ondersteunen 

van beleid op het gebied van omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning. Dit omvat o.a. 

het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleidsplannen, het monitoren van wet- en 

regelgeving en het onderhouden van contacten met relevante belanghebbenden. Dit met als 

doel een effectieve en efficiënte vergunningsverlening en ruimtelijke planning te waarborgen.  

Plaats in de organisatie  

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: de algemeen directeur 

Voor kennisname  

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

  

 Medewerker Direct leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening   

Naam   
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Kernresultaten 

Strategisch omgevingsbeleid  

Mee begeleiden van de bepalingen en mee uitwerking van de beleidsdoelstellingen m.b.t. 

ruimtelijk leefmilieu. Deze doelstellingen toetsen aan de missie en visie van de organisatie en 

bijsturen.  

 

Doel: streven naar een geïntegreerd, globaal omgevingsbeleid 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 opmaken, uitvoeren en evalueren van de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de 

acties m.b.t. omgeving en ruimtelijke ordening  

 adviseren en beleidsondersteuning: formuleren van beleidsadviezen aan het 

gemeentebestuur 

 verzamelen van werkingsresultaten m.b.t. ruimtelijk leefmilieu en de verslaggeving 

ervan voorleggen aan gemeentebestuur 

 uitbouwen en stimuleren van de participatie aan een kwalitatief en integraal 

omgevingsbeleid 

 evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele 

vernieuwing ervan 

Omgevingsvergunningen  

Behandelen van vergunningsaanvragen waarbij de reglementaire voorschriften in acht worden 

genomen.  

 

Doel: beslissingen adviseren over vergunningsaanvragen 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 behandelen van vergunningsaanvragen, verkavelingsdossiers en attesten m.b.t. de 

ruimtelijke omgeving    

 inwinnen van adviezen en adviezen verlenen aan verschillende instanties    

 informeren en sensibiliseren van de belanghebbende 

 opnemen verantwoordelijkheid inzake het bijhouden van door het decreet opgelegde 

registers    

 nakijken volledigheid van ontvangen dossiers en eventueel ontbrekende stukken 

melden aan de bouwheer    

 opvolgen en bevorderen van de interne samenwerking op vlak van 

stedenbouwkundige en milieuthema’s 
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Bestuurlijke handhaving 

Handhaving van de regels in de ruimtelijke omgeving. 

 

Doel: bevorderen van de naleving van de regelgeving 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 preventie van overtredingen door goede en duidelijke voorlichting naar de 

belanghebbende  

 opvolging van handhavingsdossiers  

 opstellen van processen-verbaal bij stedenbouwkundige overtredingen 

Ruimtelijke ordening en planning  

Mee uitwerken van het beleid m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en 

middellange termijn. 

 

Doel: mee bepalen van het ruimtelijk beleid van het lokaal bestuur 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 voorbereiden, uitwerken en evalueren van het gemeentelijke beleid omtrent 

ruimtelijke ordening en planning  

 correct, efficiënt en kwalitatief voorbereiden en afhandelen van stedenbouwkundige 

dossiers  

 permanent zoeken naar locaties of sites die voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 

aanmerking kunnen komen    

 formuleren van adviezen bij de opmaak van planmatige instrumenten zoals 

structuurplannen, RUP’s …    

 ad rem inspelen op informatie betreffende onroerende goederen (vb. adviseren aan 

bestuursorganen tot aankoop van een beschikbaar bouwperceel)    

 organiseren, deelnemen en advies verstrekken tijdens overlegmomenten ten behoeve 

van de opmaak van de ruimtelijke studies    

 uitvoering geven aan de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan    

 mondelinge ondersteunen en advies verstrekken bij het procesverloop van grote 

bouwprojecten     

 intern aanspreekpunt voor projectontwikkelaars, architecten en bouwpromotoren in 

de uitwerking van hun projecten op het grondgebied van de gemeente 

 opstellen van stedenbouwkundige verordeningen    

 voeren van een grond- en pandenbeleid    

 instaan voor de uitvoering of de begeleiding van beleidsvoorbereidende 

planologische studies    

 uitdenken, uitwerken en coördineren van projecten omtrent ruimtelijke thema's    
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Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(Gecoro) 

Erop toezien dat de Gecoro op voldoende wijze wordt geconsulteerd. 

 

Doel: adviseren van het lokaal bestuur bij het uitstippelen van het ruimtelijk ordeningsbeleid 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 voorbereiden en organiseren van de Gecoro    

 bijwonen van en participeren aan de Gecoro    

 opmaken van een verslag van de Gecoro    

Interne communicatie  

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de andere diensten en het 

bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 

optimaal te kunnen realiseren 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 meewerken aan een optimale interne communicatie binnen de dienst 

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de 

diverse diensten en medewerkers 

 actief deelnemen aan intern overleg 

 zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

Wetgeving en regelgeving  

Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van 

belang voor de dienst. 

 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 wetgeving en regelgeving correct kunnen toepassen 

 de nodige wetgeving en vakgerichte informatie raadplegen, vakkennis opdoen en de 

opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht het diensthoofd 

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

Technische competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

G
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Digitale vaardigheden 

Algemene computervaardigheden (PC, laptop)  X  

Mobile devices (smartphone, tablet)  X  

Tekstverwerking (Word)  X  

Rekenbladen (Excel)  X  

Presentaties (Powerpoint) X   

Digitaal e-mail, agenda-, taakbeheer (Outlook)  X  

Software eigen aan de functie   X 

 

Wetgeving en 

regelgeving 

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie   X 

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie  X  

 

Werking en 

werkmiddelen 

Werking van de organisatie  X  

Werkmiddelen en werkmethodieken X   

Procedure en procesbeheer  X  

Projectmatig werken  X  

 

Management en 

beleid 

Strategisch management  X  

Financieel management X   

Communicatiemanagement X   
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Gedragscompetenties  

Omgaan 

met 

informatie 

Integriteit: 

Handelen vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, waarden 

en omgangsregels die gelden voor de functie en de cultuur waarin er 

gewerkt wordt. Denk aan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, 

gelijke behandeling, correctheid en transparantie. 

 

Analytisch denken: 

Ontleden van situaties en problemen en op zoek gaan naar aanvullende, 

relevante informatie. Verbanden herkennen, inzicht krijgen in oorzaak en 

gevolg en op basis van beschikbare informatie en criteria juiste en 

realistische conclusies trekken.  

 

Adviseren & argumenteren: 

Het maken van een goede indruk op anderen en hen adviseren over een 

bepaald standpunt of idee. Hen aanzetten tot actie of instemming krijgen 

voor bepaalde plannen door gebruik te maken van de juiste argumenten, 

methode en autoriteit. Het geven van advies en soms andere dienstverlening 

door middel van de eigen expertise. Een vertrouwensrelatie opbouwen op 

basis van eigen expertise. Iets in een organisatie kunnen veranderen of 

verbeteren, zonder over directe macht of middelen te beschikken. 

 

Omgaan 

met taken 

Plannen & organiseren: 

Aanbrengen van structuur in tijd en ruimte. Het stellen van prioriteiten en 

objectief meetbare doelen bij het aanpakken van taken en opdrachten zodat 

deze volgens een vooropgestelde planning gerealiseerd worden. In functie 

van de prioriteiten nauwgezet actieplannen uittekenen en daarbij de juiste 

middelen (mensen, budget, logistiek) inschakelen binnen de beschikbare 

tijd. 

 

Kwaliteitsgerichtheid: 

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk. Zorgvuldig 

voorbereiden van taken en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen. 

Voortdurend streven naar verbeteringen en borging van kwaliteit. 

 

Omgaan met 

mensen 

Klantgerichtheid: 

De aandacht richten op het kennen en beantwoorden van de wensen en 

behoeften van (interne & externe) klanten, en de dienstverlening hierop 

afstemmen. Ernstig nemen van klachten en problemen en zoeken naar 

oplossingen die de verwachtingen overtreffen. Adviseren van klanten, 

leveren van gerichte service en op een constructieve manier contacten 

onderhouden. 
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Teamwerk & samenwerking: 

Willen deel uitmaken van een team en samenwerking boven competitiviteit 

stellen. Samen met anderen de activiteiten op een gemeenschappelijk doel 

richten en inzetten op een goede onderlinge sfeer en groepsgevoel. 

 

Omgaan 

met 

omgeving 

Aanpassingsvermogen: 

Doelmatig blijven handelen door zich bij veranderende omgeving, 

werkwijzen of mensen gemakkelijk aan te passen. Kunnen omgaan met 

evolutie en diversiteit. Vlot kunnen schakelen tussen taken, opdrachten en 

doelen. Openstaan voor verandering en meegaan in wat anderen nodig 

hebben. Vlot kunnen omgaan met wijzigingen in plannen. De kleur van de 

omgeving aannemen.   

 

Omgaan 

met eigen 

functioneren 

Besluitvaardigheid: 

Doelgericht acties ondernemen of standpunten innemen en zich hieraan 

houden door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen. Afhankelijk van de 

situatie op het juiste moment, zowel vlot als weloverwogen, beslissingen 

kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig 

is of de uitkomst ervan een risico inhoudt. 

 

Flexibiliteit: 

Opvangen van problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, 

verantwoordelijkheden of mensen door zich aan te passen. Kunnen omgaan 

met problemen, plotse veranderingen en diversiteit en actief nieuwe 

denkkaders opzoeken. De mogelijkheid om zich snel aan te passen en om 

effectief te werken in diverse situaties en met diverse personen of groepen. 

Verschillende taken kunnen combineren. 

 

 

 

 


