
Bezwaar maken - gemeente Lingewaard  

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit dat de gemeente heeft 

genomen. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering of ondersteuning vanuit de Wmo hebt 

aangevraagd, maar niet hebt gekregen, óf u hebt minder gekregen dan u heeft 

aangevraagd, óf u wordt gekort in uren thuishulp vanuit de Wmo, etc..     

Vaak kunt u bezwaar maken tegen zo’n besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift 

naar de gemeente te sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens 

bent met het besluit. De gemeente kijkt dan eerst of zij het bezwaar in overleg met u 

kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de 

onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie 

organiseert een hoorzitting waar de bezwaarmaker en de gemeente hun verhaal 

kunnen doen en vragen van de commissie kunnen beantwoorden. Daarna stelt de 

commissie een advies op voor het college van burgemeester en wethouders. Zij 

nemen dan een beslissing op het bezwaar. Bent u het met deze beslissing op 

bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.   

  

Wat u moet doen  
Bezwaar maken bij de gemeente kunt u laten doen door een jurist of eventueel ook 

door zelf een bezwaarschrift schriftelijk of online in te dienen.  

  

Wilt u uw bezwaarschrift schriftelijk indienen, zet er dan de volgende informatie in:   

• naam en het adres van de indiener;  

• de dagtekening (datum);  

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;   

• de gronden van het bezwaar (motivering). Nb: zorg altijd voor een goede 

onderbouwing van uw bezwaar;  

• vraag ook om gehoord te worden, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de 

onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften.  

  

Of u maakt online bezwaar met uw DigiD via:  

Online bezwaar maken DigiD   

  

  

Voor meer informatie klik op:  

https://www.lingewaard.nl/bezwaar-maken  

  

  

  

Beroep indienen - bij de rechter  

Heeft het college uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan kunt u beroep 
indienen bij de rechter. In de beslissing op bezwaar staat of dit kan. U moet uw 
beroep indienen binnen 6 weken na de dag dat de beslissing is verzonden.  
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