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Geachte heer Blokhuizen,

Hierbij delen wij u mee dat uw brief inzake bovengenoemd onderwerp,
is ontvangen op 24 april 2019 en in behandeling is gegeven aan het team rechtsbescherming van de
afdeling juridische zaken.
De term'tjn waarop de beslissing op het bezwaarschrift moet worden genomen bedraagt zes weken,

gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is
verstreken. Deze termijn wordt verlengd met zes weken in verband met de hoge werkvoorraad
(verdaging op grond van artikel 7:10, derde lid, Awb).

Horen
Als uw bezwaarschrift inhoudelijk kan worden behandeld, heeft u het recht uw bezwaren mondeling
toe te lichten, het zogeheten horen. U kunt er voor kiezen dit persoonlijk of telefonisch te doen.
/

Bij telefonisch horeqluqryE-u/door de behandelaar van uw bezwaarschrift gebeld op een afgesproken

datum en tudstip. U dient hiervoor het telefoonnummer op te geven waarop u bereikbaar bent.
Het horen in persoon vindt plaats in het stadhuis. Hiervoor kr'ljgt u schriftelijk een uitnodiging.
heeft een gesprek met de behandelaar van uw bezwaarschrift. Bij dit gesprek is een notulist
aanwezig en soms ook een medewerker van de betreffende afdeling en/of mogelijk andere
bela nghebbenden.
Horen is een recht, het is geen verplichting. Het is dan ook uw keuze om wel of niet gehoord te
worden. Als u meent dat uw bezwaren in uw bezwaarschrift voldoende duidelijk z'rjn kan een
mondelinge toelichting niet meer nodig zijn.
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Om uw keuze aan te geven verzoeken wij u op de bijgaande antwoordstrook aan te geven of en hoe
u gehoord wilt worden. De termijn waarbinnen u de antwoordstrook terug kunt sturen bedraagt tot
twee weken na de datum van deze ontvangstbevestiging.
Ontvangen wij de antwoordstrook niet of niet binnen de gestelde termijn van u retour dan kan op
grond van artikelT:3, aanhef, sub d van de Algemene wet bestuursrecht besloten worden af te zien
van het horen. Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld zonder dat u gehoord wordt. Dit kan ook als u
op een afgesproken tijdstip of telefoonnummer niet bereikbaar bent, of als u niet (tijdig) verschijnt
op de hoorzittingafspraak op het stadhuis.

Voor informatie over de bezwaarprocedure, kunt u de bijgevoegde folder raadplegen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
namens dezen,
de juridisch medewerkervan het team rechtsbescherming,
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Aan: Gemeente Nissewaard
ï.a.v. Juridische- en Bestuurlijke Zaken
Antwoordnummer 14
3200 VB Spijkenisse

Spijkeniss e, 21 april 2019

Bezwaarschrift

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aftrandeling, op 9 april 2A19, van mijn W0B-verzoek
van 11 februari 2019.
U heeft niet volledig voldaan aan mijn vezoek. Mijn verzoek betrof "alle
verschijningsvormen" van trajectplannen die zijn verschenen sinds 1 oktober 2018. Ik
kreeg daarop slechts 6 documenten.

Uit mijn onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet door uw College blukt dat er
meer trajectplannen in omloop zijn (geweest) dan degene die ik van u ontving. In mijn
dossier heb ik reeds trajectplannen die op belangrijke punten afwijken van de documenten
die u mij heeft overhandigd. Die t§ectplannen zijn opgesteld in de periode 1 november
2018 en 1 april 2019.

Ik verlang van u dat u per omgaande volledig voldoet aan uw wettelijke verplichting.
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Geacht college,

Hierbij deel ik u mede dat ik

O Wel gebruik wil maken van de mogelijkheid gehoord te worden;
E ikwil in persoon gehoord worden en ontvang daarvoor uw uitnodiging op

!

bovengenoemd adres.
ik wil telefonisch gehoord worden. U kunt mij bereiken op bovengenoemd
telefoon n ummer.

O Geen gebruik wil maken van de mogelijkheid gehoord te worden.

lk heb mijn bezwaren in het bezwaarschrift voldoende uiteengezet. Het bezwaar kan worden
behandeld.
Datum

Handtekening

: ...................

U kunt deze antwoordstrook, ongefrankeerd, retour zenden naar:

Aan het college van de gemeente Nissewaard
Team Rechtsbescherm ing

Antwoordnummer l-4
3200 VB Spijkenisse
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