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Inleiding
Zoals iedereen weet daalt de bodem in Gouda. Het is een uitdaging om droge voeten te blijven houden en tegelijkertijd schade te
voorkomen door een te laag waterpeil. Hoe kan de gemeente projectontwikkelaars stimuleren om rekening te houden met
klimaatverandering bij nieuwbouw? Hoe kunnen we bedrijven en bewoners verleiden meer groen en minder steen aan te leggen?
Hoe voorkomen we hittestress in de monumentale binnenstad? Welke afspraken kunnen we met de waterschappen maken om
het grondwater op het juiste peil te houden? De opgaven in Gouda zijn veelzijdig en raken diverse andere vraagstukken. De
gemeente zoekt een ervaren allround beleidsmedewerker om mee te werken aan de opgaven op het gebied van water en
klimaatadaptatie.

Als beleidsmedewerker water en klimaatadaptatie geef je mede invulling aan de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van de
gemeente Gouda en toets je de klimaatbestendigheid van bouwplannen. Ook onderhoud je de contacten in de waterketen.

Wat ga je doen:
Als beleidsmedewerker werk je nauw samen met de adviseurs groen, water en bodemdaling van de afdeling Ruimtelijk Beleid en
Advies (RBA) en de beheerders en projectleiders openbare ruimte. Samen geef je invulling aan maatregelen die overlast van
water, hitte en droogte helpen voorkomen. Je adviseert over de (door)ontwikkeling van beleid op het gebied van water, riolering
en klimaatadaptatie en je bent verantwoordelijk voor de watertoets, inclusief afstemming daarover met het waterschap. Je
vertaalt de ambities naar andere beleidsplannen, bestemmingsplannen, bouwinitiatieven en aanpassingen in projecten in de
openbare ruimte. Daarvoor ga je in een vroeg stadium in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Je
beantwoordt vragen van politiek en publiek, en denkt mee over ideeën van inwoners. Natuurlijk stem je bij dit alles regelmatig af
met je collega’s van onder meer stedenbouw, mobiliteit en openbare ruimte.
Bij verdere werkzaamheden moet je denken aan het initiëren en begeleiden van onderzoeken die voortkomen uit de
uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Je coördineert deelprojecten, inclusief afstemming met andere disciplines, het bewaken van
de voortgang en tijdige overdracht. Je levert ook een bijdrage aan lokale en regionale samenwerking, zoals de strategische
samenwerkingsagenda Rijnland, en je zoekt afstemming met drie waterschappen en de Provincie Zuid-Holland.

Wat heb je in huis?
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Wij zoeken een ondernemende nieuwe collega die van afwisseling houdt en verder heb je:

·
·
·
·
·
·
·

Een relevante opleiding op hbo-niveau;
Minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsmedewerker bij de overheid op het gebied van water en klimaatadaptatie;
Ervaring op het gebied van communicatie met bestuur en publiek;
Kennis van wet- en regelgeving op gebied van water, riolering en ruimtelijke ontwikkeling en van civiele techniek is een
pré;
Een zelfstandige werkhouding;
Sterke communicatieve vaardigheden en
Een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Wat bieden wij?
·

Werk met hart en ambitie

Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed
gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met
trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met
een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn! Kijk voor meer informatie op http://www.werkenvoorgouda.nl/.

·

Salaris en contract

Het betreft een functie voor 36 uur per week, waarbij altijd eerst met een contract voor een jaar gestart wordt (tijdelijke
bepaalde tijd). Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring en vindt plaats in maximaal schaal 10, dit is het functionele niveau
van de functie.

We hebben een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudet (IKB) van 17,05% van
het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en in te zetten voor verschillende doelen waaronder extra salaris of verlof).

Enthousiast?
Wil je ook als #smaakmaker bij ons aan de slag? Solliciteer dan meteen online, dit kan tot en met 31 januari 2021. De
gesprekken worden ingepland op dinsdagmiddag 2 februari as. en woensdagochtend 3 februari as. Wil je meer informatie over de
functie, neem dan contact op met Marieke Vleggeert, hoofd van de afdeling Ruimtelijk advies en beleid via 06-48135636.

Wervingsprocedure
Binnen vier weken na de sluitingstermijn van de vacature ontvang je van ons een reactie op jouw sollicitatie. De
selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert de kandidaten voor een gesprek. Daarna wordt er
weer een selectie gemaakt en vindt het tweede gesprek plaats. Mocht er een positieve uitslag zijn na het tweede gesprek en is
een eventueel onderzoek naar referenties positief, dan is er nog een afrondend gesprek. Deze vacature staat intern en extern
tegelijk open. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.
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Competenties
Flexibiliteit
Integriteit
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie
Nauwkeurigheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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