
Commissie 
Bezwaarschriften 
 

Algemene informatie over de behandeling van uw 
bezwaar  
 
U heeft bezwaar aangetekend, omdat u het niet eens bent met een besluit van het 
gemeentebestuur. Het gaat dan om beslissingen die door de gemeenteraad, het 
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen zijn.  
In deze folder proberen wij u kort en overzichtelijk te informeren over wat er verder 
met uw bezwaar gebeurt. 
 
 

Bezwaarschriftencommissie 

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, wordt deze in behandeling genomen en 
beoordeeld door de bezwaarschriftencommissie. Zij heeft als taak het bestuursorgaan te 
adviseren over de beslissing die wordt genomen naar aanleiding van uw bezwaar. Het 
advies van de bezwaarschriftencommissie is niet bindend, maar wordt over het algemeen 
wel overgenomen. De commissie bestaat uit mensen die geen binding hebben met de 
gemeente en zij zijn in die zin dus onafhankelijk. De werkwijze van deze commissie is 
geregeld in de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Opmeer. 
 

Procedure 

De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en de behandeling hiervan is geregeld in de 
Algemene wet bestuursrecht. 
De bezwaarschriftencommissie controleert eerst of uw bezwaar aan de formele eisen 
voldoet, bijvoorbeeld of het ondertekend is. Indien dit niet het geval is, stellen zij u in de 
gelegenheid om het ‘formele gebrek’ te herstellen. 
 
De commissie stimuleert dat de gemeente door een gesprek met u, tot een oplossing van uw 
probleem komt. Mocht dit niet lukken dan pakt de commissie het bezwaar verder op. 
 

 Als op basis van uw bezwaarschrift een advies voor de hand ligt, bijvoorbeeld wanneer u 
of het gemeentebestuur een duidelijke (procedurele) fout heeft gemaakt, formuleert de 
commissie haar standpunt direct richting het bestuursorgaan.  

 Als op basis van uw bezwaarschrift een advies niet voor de hand liggend is, nodigt de 
commissie u uit voor een hoorzitting. 

 

Hoorzitting 

Als het niet voor de hand liggend is wat de bezwaarschriftencommissie adviseert, krijgen u, 
de gemeentelijke vertegenwoordiger en ook de eventuele vergunninghouder een uitnodiging 
voor een hoorzitting. Het dossier behorend bij het bezwaar, ligt in ieder geval een week voor 
de hoorzitting bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. De openingstijden zijn 
dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tegen de gebruikelijke 
vergoeding kunt u hiervan een afschrift vragen. Soms verstrekt de gemeente, voorafgaand 
aan de hoorzitting, een verweerschrift aan de commissie waarin een reactie op uw bezwaar 
staat. Als de commissie deze ontvangt, krijgt u hiervan een kopie toegestuurd. 
Tot tien dagen voor het horen kunt u nadere stukken indienen. 
 
Bij de hoorzitting zijn doorgaans de voorzitter, twee leden en een ambtelijke secretaris 
aanwezig. U, als bezwaarmaker, krijgt als eerste de gelegenheid om uw bezwaar toe te 



lichten. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente het woord. De (eventuele) 
vergunninghouder mag vervolgens ook zijn of haar visie kenbaar maken. Daarna kan de 
commissie vragen stellen. Hierna krijgen u en de gemeente wederom het woord. 
 
De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. Om die reden staan de hoorzittingen op 
www.opmeer.nl aangekondigd. Het kan dus zijn, dat ook derden aanwezig zijn. De 
openbaarheid brengt ook met zich mee dat u iemand mee mag nemen naar de zitting.  
Indien er redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten, besluit de commissie dat de 
zitting plaats vindt met gesloten deuren. De zittingen zijn niet openbaar bij bezwaarschriften 
tegen besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet of de 
bijvoorbeeld de Jeugdwet. 

 

Advies 

Aan het einde van de hoorzitting weet u nog niet hoe het uiteindelijke advies van de 
commissie luidt. De commissie moet dan ook eerst haar standpunt formuleren. U ontvangt 
als bezwaarmaker een kopie van de notulen van de hoorzitting en het definitieve advies over 
de beslissing op uw bezwaarschrift aan het desbetreffende bestuursorgaan. In beginsel kunt 
u binnen twaalf weken na de verzenddatum van het bestreden besluit, een beslissing over 
het bezwaar verwachten. Deze termijn wordt opgeschort als u gelegenheid heeft gekregen 
een formeel gebrek te herstellen. Ook kan de termijn één keer met zes weken worden 
verdaagd. Met uw instemming kan de afhandeling, indien nodig, nog langer worden 
uitgesteld. 
 

Kosten 

De procedure voor bezwaarschriften is kosteloos. Eventuele kosten van een door u 
ingeschakelde advocaat, getuige(n) of deskundigen komen in principe voor uw eigen 
rekening. In sommige gevallen heeft u recht op een tegemoetkoming in deze kosten. U moet 
daar dan wel om vragen.  
 

Beroep 

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u, binnen zes 
weken nadat de beslissing bekend is gemaakt, beroep indienen bij de rechter. De 
beroepsmogelijkheid en de instantie waar u in beroep kunt gaan, staan vermeld in de 
beslissing op uw bezwaarschrift. 
 
Indien u een spoedeisend belang meent te hebben dan kunt u ook nog een verzoek om een 
‘voorlopige voorziening’ richten aan de voorzieningenrechter. Deze geeft dan op korte 
termijn een voorlopig oordeel in afwachting van de beslissing in beroep. Voor de 
beroepsprocedure en een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd.  
 

Meer informatie 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de commissie 
bezwaarschriften: 
Mw. mr. E. Bruijn 
 0226 363 333 (maandag, woensdag en donderdag tot 14.15 uur) 
 Postbus 199 1715 ZK  SPANBROEK   
Of stuurt u een e-mail naar: gemeente@opmeer.nl 
 

http://www.opmeer.nl/

