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Bericht aan de advocatuur

Datum

21 januari 2016

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Behandeld door

de heer J.M. Boegborn

Onderwerp

Wijze van indienen bezwaarschriften ten aanzien van besluiten van Cluster Sociaal
(WP&I)

Dit bericht betreft met name de besluiten die genomen zijn binnen het Cluster Sociaal op het
terrein van Werk, Participatie en Inkomen (voormalig DWI).
L.S.,
Af en toe wordt er per e-mail een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van het Cluster Sociaal (WP&I), veelal gericht aan een individuele medewerker van de gemeente Amsterdam.
Door middel van dit bericht willen wij u er op attent maken, dat de gemeente Amsterdam de digitale indiening ten aanzien van die besluiten nog niet heeft opengesteld. De langs deze weg ingediende bezwaarschriften zullen niet in behandeling worden genomen en kunnen ook niet dienen
als bewijs van het tijdig indienen van een bezwaarschrift.
Op internet kunt u informatie vinden over de wijze waarop een bezwaarschrift dient te worden
ingediend. Ten aanzien van de hier in geding zijnde besluiten kunt u de brochure op
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/brochures-werk/brochures/klachtenwerkinkomen/
raadplegen.
Op de site van de gemeente Amsterdam kunt u overigens ook terugvinden op welke terreinen al
wel digitaal bezwaar gemaakt kan worden tegen besluiten.

Gebouw Triade is bereikbaar per metrolijn 50 (halte Jan van Galenstraat), tram 7 (halte Jan van Galenstraat) of 13 (halte
Admiraal Helfrichstraat), buslijnen 15 (halte Jan van Galenstraat) of 18 (halte Mercatorplein).
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De gemeente Amsterdam is in G4 verband (met Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wel bezig om
het digitaal indienen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten van het Cluster Sociaal (PW&I)
mogelijk te maken. Zodra dit gerealiseerd is, zal dat uiteraard ook kenbaar worden gemaakt.
Wij vertrouwen er op u met dit bericht naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
RVE manager Subsidies en Inkoop Sociaal,
voor deze,

J.M. Boegborn

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze beslissing kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, onder vermelding van nummer 201600491 (5132818).

