
 
Bijlage C Functiebeschrijving en waardering 
 
Coördinerend Handhaver Locatie Zandvoort. 
De functie is beschreven en voor een waarderingsadvies voorgelegd aan Bureau 
Leeuwendaal. Dit bureau heeft geadviseerd de functie Coördinerend Handhaver Locatie 
Zandvoort te koppelen aan bouwsteen U10. Er is geen aanleiding om van dit advies af te 
wijken. 

 

Uit de functiebeschrijving zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als  takenpakket:    

 
     Integrale handhaving openbare omgeving   

 Controleert de naleving van wet- en regelgeving m.b.t. domein 1 of 2;   
 Verricht inspecties en onderzoek en signaleert afwijkingen en 

overtredingen;   
 Treedt corrigerend en verbaliserend op, past waar nodig bestuursdwang 

toe;   
 Geeft voorlichting en verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en   

 belanghebbenden;   
     Is verantwoordelijk voor het geografisch gebied Zandvoort m.b.t. 

vraagstukken op het   
 terrein van integrale handhaving.    

 Functioneel leidinggeven   
 Adviseert, begeleidt en coacht medewerkers ‘on the job’ op inhoud, kwaliteit 

en gedrag;   
 Ondersteunt de medewerkers en treedt op bij het oplossen van dagelijkse   

 problemen/escalaties.    
 (Uitvoering) actieprogramma   

 Stelt het actieprogramma op;   
 Draagt zorg voor de uitvoering van het actieprogramma;   
 Signaleert afwijkingen en doet voorstellen ter verbetering;   
 Maakt de vertaalslag van de dagelijkse praktijk en de ontwikkelingen in 

Zandvoort naar het  actieprogramma.    
 Bedrijfsvoering locatie Zandvoort   

 Beheert en bewaakt het budget en de formatie van Handhaving op de 
locatie Zandvoort;   

 Beheert en bewaakt de capaciteitsplanning van Handhaving op de locatie 
Zandvoort;   

 Voert overleg met en adviseert de portefeuillehouder over de uitvoering 
van handhavingszaken in Zandvoort.    

 
Koppeling aan bouwsteen   

Vanwege het uitvoerende karakter van de functie dient de functie ingedeeld te worden in  hoofdgroep 
U (Uitvoering).    

  

Functie:       Coördinerend handhaver locatie Zandvoort  

Hoofdafdeling:     DVV   
Afdeling:      Veiligheid & Handhaving   
Registratie:         



 

De coördinerend handhaver is belast met uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op 
het  terrein van handhaving openbare omgeving. Het takenpakket bestaat uit het controleren 
van de  naleving van wet- en regelgeving m.b.t. domein 1 of 2, het verrichten van inspecties 
en onderzoek, het functioneel leidinggeven, het opstellen en zorg dragen voor het uitvoeren 
van het  actieprogramma en het beheren en bewaken van het budget, de formatie en de  

 

capaciteitsplanning  van handhaving op de locatie Zandvoort. Ook is er sprake van het 
adviseren van de portefeuillehouder over de uitvoering van handhavingszaken in Zandvoort 
en het vertalen van de dagelijkse praktijk en ontwikkelingen naar het actieprogramma.    

Binnen de hoofdgroep Uitvoering komen de bouwstenen U9 en U10 in 
aanmerking.   

Bouwsteensteen U9 is sprake van het realiseren van nieuwe praktijkoplossingen met ruime mate van  
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, het deels ontwikkelen van werkwijzen en werkmethoden  en 
het optreden als budgetverantwoordelijke. Dit is onderdeel van de functie coördinerend handhaver en 
komt naar voren in het mede opstellen en zorgdragen voor de uitvoering van het actieprogramma, het 
functioneel leidinggeven en het beheren van het budget, de formatie en de capaciteitsplanning.    

Bouwsteen U10 kenmerkt zich als een uitvoerende functie, met zelfstandige beleid- 
enadviesaspecten. Deze beleid- en adviesaspecten zijn ook onderdeel van de functie 
coördinerend  handhaver en komen onder andere naar voren in het voeren van overleg en 
het adviseren van de  portefeuillehouder over de uitvoering van handhavingszaken. Het 
komt ook naar voren in het   
maken van de vertaalslag van de dagelijkse praktijk en de ontwikkelingen in Zandvoort 
naar het actieprogramma. Dit geeft de functie een beleidsadviserend karakter.    

Bouwsteen U10A is niet van toepassing op de functie van coördinerend handhaver 
locatie Zandvoort. In deze bouwsteen is het beleidsadvies een wezenlijk onderdeel en 
vraagt het een  specialisatie op het werkterrein. Omdat in de functie van coördinerend 
handhaver, naast het adviseren, ook een grote uitvoerende component voor komt, sluit 
dit niet aan.    

Conclusie   

Wij adviseren de functie te koppelen aan bouwsteen U10.    

 

 

 


