Een voorlopige oplossing
Misschien vind je dat je grote problemen krijgt door het besluit van
de gemeente. En dat dit probleem zo snel mogelijk moet worden
opgelost. Je wilt het besluit over je bezwaarschrift dus niet afwachten.
Dan kun je de rechter vragen om een voorlopig besluit te nemen over
jouw situatie. Dit heet een voorlopige voorziening. Je betaalt altijd
griffiekosten als je een voorlopige voorziening aanvraagt.
Hoe vraag je een voorlopige voorziening aan?
Schrijf een brief waarin je vertelt wat het besluit is van de gemeente.
En waarom je nu een oplossing nodig hebt voor je probleem. Vermeld
in de brief ook:
- Jouw naam en adres;
- Jouw handtekening;
- De datum waarop je de brief verstuurt;
- Jouw telefoonnummer.
Stuur de brief naar:
Rechtbank Gelderland Sector bestuursrecht
7201 DT Zutphen
Advies nodig?
Je hebt geen juridische kennis nodig om bezwaar te kunnen maken.
Wil je toch graag hulp? Dan kun je bellen met:
- Het Juridisch Loket in Zutphen, telefoon (0900) 80 20;
- de Sociaal Raadslieden van Buurtplein, telefoon (0314) 34 19 19.
Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan kun je ook daar naartoe
bellen.
Als inwoner van de gemeente Doetinchem kun je ook gebruik maken
van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Oost. Zij kunnen
helpen bij bezwaar en beroep. Kijk op de website van MEE Oost voor
meer informatie. www.mee-oost.nl

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent
met een besluit

Je hebt een besluit gekregen van Buurtplein. Misschien ben je het niet
eens met dit besluit. Je bent het bijvoorbeeld niet eens met het besluit
dat is genomen rondom het aantal uren hulp dat je hebt aangevraagd.
Of je aanvraag voor (her) indicatie is afgewezen. Je kunt bezwaar
maken tegen het besluit.
Buurtplein heeft het besluit genomen namens de gemeente
Doetinchem. Bezwaar maken doe je dan ook bij de gemeente. Dit
betekent dat je de gemeente een brief stuurt waarin je opschrijft waarom je het niet eens bent met het besluit. In deze folder lees je hoe je
bezwaar kunt maken. Je vindt de informatie ook op www.buurtplein.nl
onder "contact'.

- Wacht nooit tot op de laatste dag met indienen. Als er iets fout gaat
met de post, loop je het risico dat je te laat bent. En dat de
gemeente daardoor niets doet met jouw bezwaarschrift;
- Ben je toch te laat met je bezwaarschrift? Schrijf er dan bij waarom
je te laat bent.

Een bezwaarschrift indienen
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit stuur je een
brief naar de gemeente Doetinchem. In de brief schrijf je deze dingen
op:
- Het kenmerk van de brief met het besluit. Het kenmerk vind je links
bovenaan de brief;
- Met welk besluit je het niet eens bent;
- Waarom je het niet eens bent met het besluit;
- Je naam en adres;
- De datum waarop je de brief verstuurt;
- Jouw handtekening;
- Jouw telefoonnummer;

Behandeling van jouw bezwaar
De secretaris van de Commissie voor bezwaar belt je om te overleggen
over het besluit en jouw bezwaar hiertegen. Ook luistert hij of zij
naar de argumenten van de gemeente. Zo probeert de secretaris een
oplossing te vinden waar jij en de gemeente zich in kunnen vinden.

Stuur de brief naar:
Gemeente Doetinchem
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Tips voor je bezwaarschrift
- Zijn er meerdere redenen waarom je het niet eens bent met een
besluit? Geef iedere reden dan een nummer, en zet ze onder elkaar.
Dat is overzichtelijk voor jou en voor de gemeente;
- Maak altijd een kopie van jouw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven
die met het bezwaar te maken hebben;

Je hebt je bezwaarschrift ingediend en dan?
Je krijgt een brief waarin de Commissie voor bezwaar bevestigt dat ze
je bezwaarschrift heeft ontvangen. In deze brief staat ook wanneer je
een reactie van de gemeente kunt verwachten. De gemeente heeft
12 weken de tijd om te reageren op jouw bezwaar.

De Commissie voor bezwaar neemt een besluit over jouw bezwaar
Is het niet gelukt om samen tot een oplossing te komen? Dan bekijkt
de Commissie voor bezwaar of er een andere oplossing kan worden
gevonden. Je kunt je bezwaarschrift toelichten in een hoorzitting.
De commissie kijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.
Daarna stuurt de commissie een advies aan het gemeentebestuur. Het
gemeentebestuur neemt een nieuw besluit over je situatie. We laten je
dit weten met een brief.
Ben je het niet eens met het nieuwe besluit?
Ben je het niet eens met het nieuwe besluit? Dan kun je naar de rechter
gaan. De rechter beslist dan of de gemeente een juist besluit heeft
genomen. Dit heet: in beroep gaan. Als je in beroep gaat, moet je
griffiekosten betalen. Je leest hierover meer op www.rechtbank.nl.
Heb je vragen over bezwaar maken? Kijk dan op www.buurtplein.nl
onder 'contact'. Je kunt ook het contactformulier invullen op de
website of bellen naar Buurtplein: 0314 341919.

