
Secretaris van de Commissie Beeldkwaliteit gezocht (32 uur per week)  
 
Nijmegen hecht  waarde aan een aantrekkelijke en mooie stad om in te wonen, te werken, te leven.  
De nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit levert hieraan een bijdrage door initiatiefnemers te prik-
kelen  bouwplannen naar een hoger niveau te tillen en het college hierover te adviseren.  
 
Binnen de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit, bureau Ruimtelijke Planvorming, 
zoeken we een stevige secretaris voor deze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
Waarom? 
Wij zoeken een collega die, samen met de voorzitter van de commissie, een voortrekkersrol vervult 
in de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dat betekent niet alleen dat je er voor zorgt dat de 
commissie soepel en efficiënt functioneert, maar ook dat deze in verbinding staat met de stad. Een 
secretaris die pro-actief communiceert, oog heeft voor de bredere context  en hierin een positief 
kritische houding aanneemt en waar nodig een sturende rol neemt. Als secretaris ben je de “spin in 
het web” tussen het werk van de (externe) commissieleden en de omgeving. 
 
Mede als gevolg van de komst van de Omgevingswet en vanuit onze visie op de betekenis van de 
commissie voor de ruimtelijke kwaliteit in de stad, verwachten we van de commissie een visionaire 
en oplossingsgerichte houding in een zo vroeg mogelijk stadium in het proces van bouwinitiatief tot 
vergunningverlening. Als secretaris moet je de Commissie daarin adviseren en uitdagen. 
 
Je werkt voor het programma Stedelijke Ontwikkeling in het ruimtelijk domein van de gemeente. De 
ambities voor het ruimtelijk domein zijn: 

 In verbinding met de omgeving, ruimte geven aan de samenleving en externe partners, regels en 
procedures op een passende wijze toepassen 

 Samenhang in het ruimtelijk beleid, opgave gestuurd, gericht op resultaten buiten 

 Een efficiënte organisatie, doen wat we moeten doen, flexibel, slim en kostenbewust 
 
Samengevat: wij zoeken een secretaris die met hart en ziel een steentje bij wil dragen aan ruim 2000 
jaar wonen en werken in deze bijzondere stad. Als dit je aanspreekt, dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als secretaris van de Commissie  Ruimtelijke Kwaliteit ben je het eerste aanspreekpunt namens de 
commissie voor in- en externe partijen.  Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het werk 
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de subcommissie Cultuurhistorie en de Ruimtelijk Kwaliteits-
teams Waalsprong en Spoorzone. Je stuurt de overige commissiesecretarissen functioneel aan. Je 
zorgt voor de schriftelijke vastlegging van de vergaderingen en van de adviezen aan het college. 
Hierbij heb je expliciet aandacht voor de bestuurlijke kaders en gevoeligheden. Verder geef je infor-
matie en adviezen  in het voortraject van een vergunningaanvraag aan in- en externe partijen met 
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit.  
 
Wie ben je? 
- Je bent een stevige persoonlijkheid, doortastend en je hebt een grote mate van overtuigings-

kracht 
- Je communiceert gemakkelijk, zowel mondeling als schriftelijk, je legt verbindingen met sta-

keholders en je bent daarin pro-actief 
- Je redeneert vanuit het grotere geheel en vanuit verschillende perspectieven 
- je kunt goed plannen en organiseren: stelt goede prioriteiten en gaat effectief te werk. 
- je bent bestuurlijk sensitief 
 



 
Wat vragen we van jou? 
- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding op het gebied van bouw-

kunde, stedenbouw of architectuur; 
- Je hebt ervaring in het werken in een complexe, bestuurlijke omgeving; 
- Je hebt minimaal twee jaar ervaring in het ondersteunen en begeleiden van commissies waarin 

externe, niet ambtelijke, deskundigen zitting hebben.  
 
Wat bieden wij jou? 
Een proefaanstelling van een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband.  
Een salaris van maximaal € 4121,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (de functie is inge-
deeld in functieschaal 10). 
 
Aan de slag? 
Is deze functie jou op het lijf geschreven en ben jij de secretaris die de stad en het bestuur nodig 
heeft? Solliciteer dan direct online, je kunt reageren tot en met woensdag 12 juli 2017. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met bureauhoofd Hans Gernaat, 06 – 52 75 15 43. 
 
Sollicitatiegesprekken 
De sollicitatiegesprekken worden gehouden vanaf week 35. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


