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Functiebeschrijving Deskundige Omgeving 
 

Functie 

Functienaam: deskundige omgeving Cluster: Omgeving 

Functiefamilie: coördinerend en uitvoerend 

Functionele loopbaan: B1-B3 

Afdeling: administratieve dienst omgeving 

 

  

Doel van de cluster 

De cluster Omgeving streeft ernaar om de woon-, leef- en werkomgeving in de gemeente Ruiselede te 
bewaren en te verbeteren. 

De cluster omgeving behandelt alle grondgebiedszaken en bestaat uit twee diensten. De 
administratieve dienst omgeving (ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit) en de uitvoerende 
technische dienst (gebouwen, wegen, groen). 

Plaats in de organisatie  

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator cluster omgeving. 

Doel van de functie 

Je zorgt samen met de dienst omgeving voor de uitvoering en opvolging van de processen op vlak van 
omgevingsvergunning, ruimtelijke planning en handhaving zodat de beslissingen genomen worden 
conform alle wettelijke bepalingen en in lijn met het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 

Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor de burger, de ondernemer of de professional i.v.m. 
stedenbouwkundige vragen. 

Voor kennisname 

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

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

 

Omgevingsvergunningen 

• Je zorgt in overleg met/op aansturen van de omgevingsambtenaren voor de opvolging en 
uitvoering van de processen i.v.m. omgevingsaanvragen (vergunningen, meldingen, 
stedenbouwkundig attesten, splitsingsnotificaties,  …) zoals de volledigheid en ontvankelijkheid 
van aanvragen, de organisatie van openbaar onderzoeken en adviesvragen, de voorbereiding van 
de nodige besluitvorming, de opvolging van de waarborgen en verkoopsattesten en het 
bijhouden ervan in het vergunningenregister. Je bewaakt mee de doorlooptijd van de dossiers.  
Na een inwerkperiode kan je autonoom adviezen opmaken voor eenvoudige 
vergunningsaanvragen. 
 

Informeren van burgers, ondernemers en professionals 

• Optreden als aanspreekpunt voor burgers, ondernemers en professionals (notarissen, makelaars, 
architecten …) om hen te informeren over de stedenbouwkundige toestand en mogelijkheden 
van de gewenste locatie via eerstelijnsinfo of via administratieve documenten zoals 
stedenbouwkundige uittreksels, uittreksels plannen- en vergunningenregister… 

• Je zorgt ervoor dat alle mogelijke informatie in verband met de wetgeving en de 
stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn worden verstrekt en denkt mee naar 
klantgericht oplossingen binnen de geldende regels en procedures. 

• Je vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze en werkt mee aan een positieve 
beeldvorming van de organisatie. 

 

Ruimtelijke planning 

• Je werkt samen met de coördinator ruimte en de omgevingsambtenaren mee aan de 
voorbereiding, opmaak of herwerking van planmatige instrumenten (BRV, RUP’s, 
beeldkwaliteitsplannen, verordeningen,…) 

• Je zorgt ervoor dat de verschillende fasen in ruimtelijke planningsprocessen administratief 
worden opgevolgd zoals de contacten met externe partners, organisatie van openbaar 
onderzoeken en adviesvragen, de voorbereiding van de nodige besluitvorming, de opvolging van 
de te ontvangen subsidies en het bijhouden ervan in het plannenregister. 

 

Handhaving 

• Je ondersteunt de intergemeentelijke handhavingsambtenaar op administratief vlak 

(gegevensuitwisseling, voorbereiding besluitvorming, bijhouden vergunningenregister,…) 

 

Beheer van het geografisch informatiesysteem (GIS) 

• In samenspraak met de intergemeentelijke GIS-coördinator onderneem je de nodige acties om de 

interne geografische data op vlak van ruimtelijke ordening op punt te houden (plannen- en 

vergunningenregister, register onbebouwde percelen, gemeentewegenregister…). 

• Je monitort de kwaliteit en de volledigheid van de geodata, detecteert interne en externe noden 

en verbeterpunten, en voert de gepaste acties uit in overleg met/op aansturen van de 

intergemeentelijke GIS-coördinator. 

• Je bewaakt het toepassen van de interne richtlijnen en procedures op vlak van datastructuur.  
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Functieprofiel 

 

Technische competenties 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 
 

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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Management en beleid Communicatiemanagement  X   

 Strategisch management X   

PC-vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 Outlook X X  

 Presentaties (Powerpoint) X X  

 Rekenbladen (Excel) X X  

 Software eigen aan de functie X X X 

 Tekstverwerking (Word) X X   

Werking en 
werkmiddelen 

Mondelinge communicatie X X X 

 Procedures en procesbeheer X X  

 Projectmatig werken X X X 

 Schriftelijke communicatie X X  

 Werking van de organisatie X X  

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

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

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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Beheersmatige 
vaardigheden 

Voortgangscontrole X X  

 Plannen en organiseren X X  

Informatieverwerkend 
gedrag 

Analytisch denken X X  

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X X  

 Netwerken X X  

Probleemoplossend 
gedrag 

Besluitvaardigheid X X X 

 Initiatief X X  

 Klantgerichtheid X X  

Persoonsgebonden gedrag Kwaliteitsvol werken X X  

 Flexibiliteit X X  

 Stressbestendigheid X X X 

 Leerbereidheid X X X 

Waardegebonden gedrag Integriteit en loyauteit X X  

 
 
 
 
 

 


