
 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming Milieubeleidsmedewerker 
Niveau B 
Salarisschaal B4-B5 
Aanmaakdatum 5/04/2017 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Grondgebiedszaken 
Behoort tot de dienst Milieu 
Staat onder leiding van en 
rapporteert aan 

Freddy Debeuf Afdelingshoofd Grondgebiedszaken 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Eric Algoet Stadssecretaris 
Geeft leiding aan milieuconsulent 

 

3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het milieubeleid van de stad plannen, uitwerken, uitvoeren en opvolgen. Dit omvat onder meer: het 
voeren van een correct vergunningenbeleid, technisch advies geven over milieuvergunningen en -
meldingen, het opzetten van sensibiliseringsacties en het correct invullen van initiatieven die zijn 
afgesproken in de samenwerkingsakkoorden of die lopen in samenwerking met andere besturen. 

 
4. FUNCTIEINHOUD 

 T.a.v. het beleid: 
o Adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij het 

nemen van beslissingen in verband met milieu 
o Staat in voor de voorbereiding en de begeleiding van het gemeentebudget 

betreffende de afdeling milieu 
o Adviseert op een correcte manier de beleidsverantwoordelijken over datgene wat de 

milieudienst aanbelangt 
o behandelen en adviseren van milieuvergunnings-/omgevingsvergunningsaanvragen met 

als doel preventie en beperking van mogelijke bronnen van hinder en risico’s voor 
mens en milieu veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen 
 milieuvergunnings-/omgevingsvergunningsaanvragen en –meldingen 

behandelen op technisch, administratief en juridisch vlak 
 afleveren van milieu-/omgevingsvergunningen 



 

 organiseren van openbare onderzoeken en informatievergaderingen 
 samenwerking verlenen bij de behandeling van dossiers door de hogere 

overheden 
 uitvoeren van technische controles 
 opbouwen en actueel houden van milieudossiers, databank en GIS-project 

o … 
 T.a.v. burger: 

o Organiseren, coördineren en mee uitvoeren van een milieuloket voor inwoners en 
bedrijven, verenigingen en instellingen inzake milieu-gerelateerde onderwerpen met 
het oog op een goede dienstverlening en een correcte behandeling van vragen en 
klachten: 
 Advies en informatie aan inwoners en bedrijven over milieu-gerelateerde 

onderwerpen en milieu-informatie in de ruime zin (vergunningen, wetgeving, 
hinder en overlast, …) 

 Betrokkenen doorverwijzen naar bevoegde instanties 
 Milieuklachtenbehandeling 
 Afleveren slachtbewijzen 

o Volgt de afvalproblematiek op de voet en neemt passende initiatieven die het 
probleem kunnen helpen oplossen 

o Organiseren, coördineren en mee uitvoeren van het gemeentelijk natuur-, groen- en 
milieubeleid 
 Organiseren, coördineren en mee uitvoering geven aan de goedgekeurde 

natuur- en milieubeleidsplanning en van de door het stadsbestuur aangegane 
engagementen, overeenkomsten, e.d. 

 De genomen beleidsbeslissingen loyaal verdedigen en communiceren 
 Adviseren, mee opmaken en opvolgen van de begroting m.b.t. natuur en 

milieu 
 Inventariseren, informatie inwinnen en opvolgen van de toestand van het 

leefmilieu en de stand van zaken van gemeentelijk natuur- en milieubeleid 
 Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstelling, acties, … 
 Bewaken en opvolgen van de voortgang van activiteiten en indien nodig 

acties nemen om bij te sturen 
 Detecteren van behoeften van burgers i.v.m. natuur en milieu op het 

gemeentelijk grondgebied 
o Milieu- en natuureducatie verzorgen en coördineren door burgers en bedrijven te 

informeren inzake natuur en milieubeleid om zo de bevolking te sensibiliseren met 
betrekking tot de milieuproblematiek en natuurbehoud 

o Registreren en behandelen van ingediende klachten 
  Het instellen van een onderzoek, inclusief het uitvoeren van plaatsbezoeken 
 Nagaan of ingediende klachten gegrond zijn 
 Het adviseren en/of formuleren van een oplossingsvoorstel  
 Het plegen van overleg met de betrokken partijen 
 Consulteren van bevoegde instanties voor het inwinnen van informatie, 

verkrijgen van advies, doorverwijzen van klachten, 
o Instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van projecten inzake 

duurzaamheid, zowel in de werking van de organisatie, als naar de burgers  
o Het sensibiliseren, informeren en communiceren over duurzaamheid om burgers zo 

veel mogelijk  te informeren over duurzaamheid 
 Voorkomen van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen 
 Stimuleren duurzaam gebruik van water en rationeel energieverbruik 
 Promoten van duurzame mobiliteit via acties 
 Promotie van educatieve pakketten 

o … 
   



 

 
 T.a.v. het personeel: 

o Plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de werking van de milieudienst: 
 Taakverdeling en praktische planning 
 Leiden, coachen en evalueren van medewerkers 
 Dragen van eindverantwoordelijkheid voor de aan de dienst toevertrouwde 

budgetten 
 Instaan voor optimale interne communicatie en informatiedoorstroming 

o Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de dienst 
o Inhoudelijke voorbereiding/uitwerking van informatie- en sensibiliseringsacties met 

betrekking tot het werkterrein 
o Bijspringen van collega’s bij noodwendigheden 
o Samenwerken met en rapporteren aan andere experten binnen de afdeling 

grondgebiedszaken (stedenbouwkundig ambtenaar/omgevingsambtenaar ruimtelijke 
ordening, mobiliteitsambtenaar, tuinarchitect, beleidsmedewerker openbaar 
domein,…) bij gemeentelijke dossiers 

o Verstrekken van milieu- en natuuradviezen 
o De nodige input geven op de verschillende overlegmomenten, MAT en college 

burgemeester en schepenen 
o Op de hoogte blijven van de milieuwetgeving en de verschillende procedures en 

anticiperen op nieuwe regelgeving die een impact kunnen hebben op de werking van 
het team en daarbij actief zoeken naar mogelijke verbeteringen in de eigen werking 

o … 
 T.a.v. leveranciers, externe personen en instanties: 

o Opvolgen en ondersteunen van de gemeentelijke milieuraad 
 organiseren en bijwonen van de vergaderingen van de milieuraad 
 uitvoeren van de secretarisfunctie (verslaggeving, voorbereiding, …) 
 organisatie van informatieverlening en logistieke steun 

o Fungeert als contactpersoon t.a.v. andere gemeenten, intercommunales en hogere 
overheden met betrekking tot milieuaspecten 

o …
 
 

5. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis bij aanwerving Kennis van het gemeentedecreet 
Kennis van administratief recht 
gebruikerskennis MS Office 

Kennis tijdens de 
loopbaan 

Grondige kennis van het gemeentedecreet 
Grondige kennis van dienstgebonden wetgeving en 
reglementering  

 

6. COMPETENTIES 
 

 Plannen en organiseren: 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 
 

 Integriteit: 
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
 

   



 

 Assertiviteit: 
Voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen zelfs indien er vanuit 
de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen. 

 
 Mondelinge communicatie: 

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is, 
ze begrijpt. 

 
 Overtuigingskracht: 

Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast 
gebruik te maken van beïnvloedingsmethoden door goed onderbouwde argumenten en door 
autoriteit. 

 
 Oordeelsvorming: 

Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de consequenties 
ervan. 
 

 Probleemanalyse: 
Het dulden van problemen in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan 
naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 

 
 Visie: 

Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context plannen. 
 

 Klantgerichtheid: 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten 
ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 
 

 Beslissen: 
Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, ondanks 
onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of risico’s. 

 

  


