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Bezwaar maken tegen de beschikking 
U hee� een beschikkingsbrief gekregen. Hierin 
staat het besluit van de gemeente. Bent u het niet 
eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. 

Neem contact op 
U hee� ondersteuning aangevraagd via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de 
Jeugdwet. Het antwoord op uw aanvraag staat in 
een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met 
deze beschikking, kunt u er voor kiezen om eerst 
met ons in gesprek te gaan. Misschien komen we er 
samen uit. 

Het bezwaarschri� 
Uw bezwaarschri� moet u per post aan ons 
versturen en moet aan een aantal eisen voldoen. 
Voldoet het niet aan deze eisen? Dan wordt het 
bezwaarschri� niet inhoudelijk in behandeling 
genomen. 

Eisen waaraan een bezwaarschri� moet voldoen 
Binnen zes weken nadat u de beschikking hee� 
ontvangen, moet u bezwaar maken. Indien 
mogelijk, zendt u een kopie mee van de beschikking 
die u hee� ontvangen. U kunt uw bezwaar per post 
richten aan: 

Gemeente Vlissingen 
Team Wmo en Jeugd 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Wat moet er minimaal in uw brief staan (eisen)? 
Vermeldt u in ieder geval: 
• Uw naam en adres; 
• Het kenmerk dat bovenaan de beschikkingsbrief 

staat; 
• Een omschrijving van het besluit (de beschikking) 

waartegen u bezwaar maakt; 
• De gronden van uw bezwaar. Dat wil zeggen: de 

redenen waarom u het niet eens bent met het 
besluit van de gemeente. 

Wat gebeurt er met uw bezwaar? 
Nadat uw bezwaarschri� is ontvangen, wordt het in 
behandeling genomen. Het kan zijn dat wij vragen 
hebben en hierover contact met u opnemen. Een 
ona�ankelijke bezwaarschri�encommissie zal 
vervolgens uw bezwaarschri� behandelen. 

Wat is de werkwijze van de bezwaarschri�en-
commissie van de gemeente? 
Meestal vraagt de bezwaarschri�encommissie u 
om uw bezwaar mondeling toe te lichten �jdens 
een hoorzi�ng. U krijgt hierover bericht. De 
bezwaarschri�encommissie brengt een advies uit 
aan de gemeente en de gemeente neemt 
vervolgens een besluit op uw bezwaar. Dit gebeurt 
binnen twaalf weken na afloop van de bezwaar-
termijn. Soms hee� de gemeente meer �jd nodig. 
Het besluit op uw bezwaar kan in dat geval met zes 
weken worden uitgesteld. U wordt hiervan op de 
hoogte gesteld. 

Voorlopige voorziening 
Wat als u vindt dat u dringend hulp nodig hee� en u 
niet de �jd hee� om de uitkomst van de 
bezwaarprocedure af te wachten? Dan kunt u 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Richt uw 
verzoek aan: Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuurs-
recht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de 
behandeling van uw verzoek moet u griffierecht 
betalen. De rechter kan bepalen dat de gemeente 
dit griffierecht geheel of gedeeltelijk moet 
vergoeden. Let erop dat u eerst bezwaar aantekent 
voor u om een voorlopige voorziening verzoekt. 

Hee� u vragen aan het Team Wmo en Jeugd ? 
Neem dan contact met ons op via 0118-487010 of 
wmojeugd@vlissingen.nl. Of loop vrijblijvend het 
stadhuis binnen. 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag 
van 08.30 tot 12.00 uur. 

Onderteken uw bezwaar. Bekijk ook onze website 
www.vlissingen.nl/wmojeugd 
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