
B e z w a a r 
m a k e n

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan 
gebeuren dat u het niet eens bent met een 
besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning 
hebt gevraagd, maar niet gekregen. 
Of uw buren hebben een omgevingsvergunning 
gekregen waar u het niet mee eens bent. 

U kunt tegen zulke besluiten bezwaar maken.

Tips bij het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift: 
• Voor het schrijven van een bezwaar- of 

beroepschrift hebt u geen juridische kennis 
nodig. Toch is het goed om hierover advies 
te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch 
Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een 
advocaat.

• Stuur uw bezwaar- of beroepschrift binnen 6 
weken nadat het besluit is bekendgemaakt. 

• Stuur met uw bezwaar- beroepschrift een 
kopie van het besluit mee. Zo is het voor 
iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.

• Zet in uw bezwaar- of beroepschrift altijd 
uw contactgegevens, de datum waarop u 
uw bezwaar- of beroepschrift schrijft en 
vergeet de brief niet te ondertekenen.  

• Wacht nooit tot de laatste dag met indienen 
van een bezwaar- of beroepschrift. Als er 
dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw 
bezwaar- of beroepschrift niet meer wordt 
behandeld. Bent u te laat met indienen? 
Geef dan aan waarom u te laat bent.



De commissie voor klachten en  
bezwaarschriften

De gemeente Harlingen beschikt over een 
commissie voor klachten en bezwaarschriften. 
De commissie brengt advies uit over ingediende 
bezwaarschriften tegen besluiten van 
burgemeester en wethouders, de raad of de 
burgemeester.

Verder adviseert de commissie over ingediende 
klachten over gedragingen van (leden van) een 
bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid 
van dat bestuursorgaan werkzame personen/
ambtenaren. De commissie kan ook voorstellen 
doen om onderling tot een oplossing van de 
klachten te komen.

Bezwaar maken, hoe werkt het
Wanneer de gemeente een besluit neemt, staat 
in dat besluit ook aangegeven of u bezwaar kunt 
maken en op welke manier u dit kunt doen. 
Wanneer u bezwaar wilt maken, moet u dit 
binnen 6 weken na de bekendmaking van het 
besluit doen. 

Stuur uw brief naar
gemeente Harlingen
team Juridische zaken
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen 

Behandeling van uw bezwaarschrift
De commissie van klachten en bezwaarschriften 
komt ongeveer één keer per 5 weken samen. 
Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift 
toelichten. Daarnaast krijgt de gemeente de 
kans in te gaan op het genomen besluit. Dit 
wordt vaak gedaan door een ambtenaar van 
de gemeente. Ook kunnen andere eventueel 
belanghebbenden een toelichting geven. Van de 
hoorzitting wordt een beknopt verslag gemaakt, 
dat aan alle betrokkenen wordt toegezonden.

U wordt voor deze hoorzitting uitgenodigd door 
de gemeente. 
Vervolgens ontvangen alle betrokken partijen 
deze stukken zodat iedereen zich kan 
voorbereiden. 
Daarnaast liggen alle stukken ter inzage bij de 
secretaris van de commissie. 

De hoorzitting van de commissie van klachten 
en bezwaarschriften wordt gehouden op 
het Stadhuis aan de Noorderhaven 86. De 
hoorzitting is in principe openbaar, tenzij de 
voorzitter van de commissie anders besluit (bij 
bijvoorbeeld een klacht of personeelszaken). 

Advies van de commissie
Na de hoorzitting beraadt de commissie zich 
over het uit te brengen advies. Die beraadslaging 
is niet openbaar. De commissie geeft vervolgens 
advies aan het bestuursorgaan. In dit advies 
staat aangegeven welke beslissing naar de 
mening van de commissie op het bezwaarschrift 
of de klacht moet worden genomen. 

Het bestuursorgaan beslist vervolgens op 
het bezwaarschrift of de klacht en betrekt 
daarbij het advies van de commissie. Het 
bestuursorgaan is niet verplicht het advies op 
te volgen: afwijken van het advies moet echter 
door het bestuursorgaan in de beslissing worden 
gemotiveerd. 

De beslissing op het bezwaarschrift of de klacht 
wordt in de regel binnen vier weken na de 
hoorzitting verzonden.


