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Burgerhandvest 
 
Een gemeente levert tal van producten en diensten aan haar inwoners en andere klanten. Wij 
vinden het belangrijk dat onze klanten weten welke normen wij hanteren bij het verlenen van 
onze diensten en het leveren van onze producten. Ook vinden wij het belangrijk dat deze 
normen openbaar zijn, voor iedereen gelden en voor iedereen na te zoeken zijn. 
 
Dit Burgerhandvest is daarvoor bedoeld. Onderstaand vindt u de termijnen waar binnen we 
uiterlijk op uw aanvraag  reageren.  
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 Algemeen Juridische Zaken 
 

• U ontvangt binnen acht weken bericht over aansprakelijkheid. 

• Binnen acht weken + eventuele verlenging ontvangt u besluiten op aanvraag met 
betrekking tot de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV). 

• U ontvangt binnen twaalf weken na einde bezwaartermijn+ eventuele verdaging van zes 
weken een beslissing op een bezwaarschrift. 

• U ontvangt binnen acht weken een besluit op uw aanvraag voor een ontheffing Drank- 
en Horecawet (eventuele verlenging is mogelijk). 

• U ontvangt binnen 8 weken + eventuele verlenging een besluit op uw commerciële 
aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning. Op paracommerciële instellingen 
(rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 Drank- en Horecawet) is afdeling 3:4 Awb van 
toepassing. 

• U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw klacht. 

• U ontvangt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag voor een 
marktplaatsvergunning (eventuele verlenging met acht weken is mogelijk).  

• U ontvangt binnen vier weken + eventuele verlenging een besluit van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

• U ontvangt binnen zes weken + eventuele verlenging van zes weken een beslissing op 
uw aanvraag voor ontheffing van de winkeltijden. 

• U ontvangt binnen acht weken een besluit op uw aanvraag voor een ontheffing 
Zondagswet (eventuele verlenging is mogelijk). 
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 Financiën 
 

• U ontvangt de afhandeling van uw bezwaarschrift belastingen binnen 8 weken na 
afloop van de bezwaartermijn. (met uitzondering van bezwaren tegen de WOZ) 

• U ontvangt de afhandeling van uw bezwaarschrift leges binnen 6 weken tot 3 
maanden. 

• U ontvangt antwoord op uw verzoek van een taxatieverslag WOZ object binnen 1 
week. 

• U ontvangt antwoord op uw verzoek tot uitstel van betaling binnen 1 week. 
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 Publiekszaken 
 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor een 
briefadres. 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging van acht weken correcties 
GBA. 

• U ontvangt uw digitaal aangevraagde uittreksel uit het GBA of 
van de Burgerlijke Stand binnen zeven werkdagen. 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor aangifte 
emigratie. 

• U ontvangt de documenten van aangifte van geboorte / erkenning kind direct 
Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor 
geheimhouding persoonsgegevens 

• U ontvangt een gewaarmerkt document terwijl u wacht. 

• Huwelijksaangifte kan bij ons op afspraak.  

• Huwelijk en geregistreerd partnerschap kan bij ons op afspraak. 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor aangifte 
immigratie. 

• U ontvangt na vier weken een beslissing op inzage persoonsgegevens GBA 

• Wij verwerken binnen acht weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor aanduiding 
naamgebruik. 

• U ontvangt binnen dertien weken + eventuele verlenging een beslissing op uw aanvraag 
Nederlandse nationaliteit dmv optieverklaring. 

• Aangifte van overlijden ontvangt u direct. 

• U kunt uw nieuwe reisdocument (paspoort en ID) na maximaal vijf werkdagen bij ons 
afhalen. 

• U kunt uw nieuwe rijbewijs na maximaal vijf werkdagen bij ons afhalen. 

• U ontvangt uw aan de balie aangevraagde uittreksel GBA terwijl u wacht. 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor aangifte 
verhuizing. 

• Wij verwerken binnen vier weken + eventuele verlenging  uw aanvraag voor verklaring 
ontrent gedrag. 
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 Zorg en Welzijn 
 

• U ontvangt binnen dertien weken -en een mogelijke verlenging van maximaal dertien 
weken- een beslissing over uw aanvraag voor bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ 2004). 

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.  

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). 

• U ontvangt binnen dertien weken -en een mogelijke verlenging van maximaal dertien 
weken- een beslissing over uw aanvraag voor een inkomensvoorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 

• U ontvangt binnen acht weken –en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen. 

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor het leerlingenvervoer. 

• U ontvangt voor het eind van het lopende jaar een beslissing over uw aanvraag voor een 
reguliere welzijnssubsidie voor het komende jaar.  

• U ontvangt binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag voor een éénmalige 
welzijnssubsidie. 

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet investeren in 
jongeren (WIJ). 

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

• U ontvangt binnen acht weken -en een mogelijke verlenging met een redelijke termijn- een 
beslissing over uw aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB). 
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VOLKHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN 
MILIEU 

 
•       U ontvangt binnen 8 weken (+ een eventuele verlenging met 6 weken) een beslissing op 

een aanvraag om een omgevingsvergunning als er een reguliere voorbereidingsprocedure 
van toepassing is. 

• U ontvangt in principe binnen 26 weken (+ eventuele verlenging van 6 weken) een 
beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning als er een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is. 

• U ontvangt binnen 1 week bericht over een sloopmelding. 

• U ontvangt binnen 1 week bericht over een gebruiksmelding. 

• U ontvangt binnen 8 weken een uittreksel Wet Kenbaarheid Publieke 
Beperkingen(WKPB). 
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 Openbare Werken 
 

• U ontvangt binnen acht weken bericht over afvalbeheer.  
• U ontvangt binnen acht weken een uitspraak over afvalbeheer.  
• U ontvangt binnen acht weken + eventuele verlenging een besluit op grond van 

de grafverordening gemeentelijke begraafplaatsen.  
• U ontvangt binnen vier weken + eventuele verlenging van 4 weken antwoord op 

uw klacht omtrent feitelijke handelingen graf of begraafplaats .  
• U ontvangt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag voor een 

inrit/uitrit.  
• U ontvangt binnen acht weken  bericht over de kabels en leidingen. Gemeente 

geeft alleen gegevens over riool en openbare verlichting. Overige leidingen via 
Kadaster/ Klic conform de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten 
(WION) binnen 3 dagen.  

• U ontvangt binnen vijftien weken + een eventuele verlenging een 
kapvergunning Opmerking: de kapvergunning komt bij de invoering van de 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) onder de termijnen van de 
omgevingsvergunning te vallen (zie hoofdstuk 4e: Vrom)  

• U ontvangt binnen acht weken bericht over uw verzoek  voor een 
kledinginzameling  

• Particulieren ontvangen binnen een week een besluit op een aanvraag voor een 
ontheffing inrijverbod  

• Ondernemers en bedrijven ontvangen binnen twee weken een besluit op een 
aanvraag voor een ontheffing inrijverbod  

• U ontvangt binnen acht weken een besluit over openbaar groen. En wat u er 
wel en niet mee mag doen  

• U ontvangt binnen acht weken bericht over uw verzoek voor het inzamelen van 
oud papier  

• Particulieren ontvangen binnen een week een besluit op een aanvraag voor een 
parkeervergunning  

• Ondernemers en bedrijven ontvangen binnen twee weken een besluit op een 
aanvraag voor een parkeervergunning  

• U ontvangt binnen acht weken een besluit over verordening eenmalig 
rioolaansluitingsrecht  

• U ontvangt binnen 8 weken een besluit over een rioolaansluiting in verband 
met verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht  

• U ontvangt binnen acht weken een bericht over stedelijke vernieuwing  
• U ontvangt binnen acht weken een besluit over verkeerszaken  
• U ontvangt binnen acht weken een besluit over wegenbeheer. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


