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Bezwaarprocedure 
 

 

Stichting Cultuur Eindhoven heeft de gemeente Eindhoven gemandateerd voor onder 
andere het nemen van alle voorbereidende besluiten op bezwaar en het verrichten van 
alle voorbereidingshandelingen. De procedure die daarbij wordt gevolgd is gelijk aan de 
procedure van de gemeente Eindhoven. 
 

Mocht u ontevreden zijn over een besluit van de stichting Cultuur Eindhoven dan kunt u 
bezwaar maken tegen het besluit. 
 
Evaluatie 

Stichting Cultuur Eindhoven inventariseert jaarlijks de ontvangen bezwaren en de 
afhandeling daarvan. Daarover wordt gerapporteerd in het jaarverslag. 
 
Hoe dien ik een bezwaar in? 
 
U kan binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van 
stichting Cultuur Eindhoven. Als het bezwaar na die termijn wordt ontvangen, wordt het 
bezwaar niet inhoudelijk behandeld. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend 
door een daartoe bevoegd persoon.  
 
Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar: 

Stichting Cultuur Eindhoven 
o.v.v. bezwaarschrift 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 

 
Het bezwaarschrift dient daarnaast de volgende zaken te bevatten: 

• naam en adres; 
• dagtekening (datum); 
• ondertekening door bezwaarmaker; 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 
• de redenen van bezwaar. 

 
Geef daarbij duidelijk aan dat het een besluit van stichting Cultuur Eindhoven betreft. 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.  
 
Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 
 
U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw bezwaar. Een medewerker van de afdeling 
Bezwaar, Beroep en Klachten van de gemeente Eindhoven neemt uw bezwaar in 
behandeling en fungeert als contactpersoon. 
 
Telefonisch contact 

Afhankelijk van de situatie of de inhoud van het bezwaarschrift kan een medewerker van 
de Afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten van de gemeente Eindhoven telefonisch 
contact met u opnemen. Zij/hij kan u vragen om een toelichting op uw bezwaar en zij/hij 
kan zelf een toelichting op de beschikking geven. Indien de wederzijdse toelichtingen 
voldoende zijn, dan kan de procedure worden afgerond. Indien er onvoldoende 
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tegemoet wordt gekomen aan uw bezwaar dan wordt het bezwaar via een formele 
procedure afgehandeld. 
 
Cultuur Eindhoven gebruikt twee manieren om bezwaarschriften af te handelen: 

• de procedure bij de Commissie voor bezwaarschriften;  
• de ambtelijke procedure. 

 
Subsidiebesluiten over een bedrag lager dan € 75.000,- volgen de ambtelijke procedure. 
Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente 
Eindhoven bepaald via een aanwijzingsbesluit.  
 
Commissie voor bezwaarschriften 

Het bezwaar kan dan worden voorgelegd aan een Commissie voor bezwaarschriften. De 
leden van de Commissie zijn onafhankelijk en niet in dienst van de Gemeente 
Eindhoven of Stichting Cultuur Eindhoven. De Commissie bestaat uit drie juridisch 
deskundige leden en wordt ondersteund door een secretaris.  
 
Hoorzitting  
Voordat de Commissie een advies geeft, worden de partijen die bij het besluit betrokken 
zijn tijdens een hoorzitting gehoord. Ook stichting Cultuur Eindhoven ontvangt als 
betrokken partij een uitnodiging voor de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan elke 
betrokken partij een toelichting geven. De Commissie kan daarna vragen stellen over 
bijvoorbeeld onduidelijkheden rondom het besluit en de toelichting op de bezwaren. Ook 
kan de Commissie verzoeken om aanvullende informatie. 
 
Advies aan Cultuur Eindhoven 
Als de Commissie voldoende informatie heeft verzameld, dan geeft zij stichting Cultuur 
Eindhoven een advies over het bezwaarschrift. De directeur-bestuurder van stichting 
Cultuur Eindhoven neemt daarna een beslissing op het bezwaar. Zij kan het advies van 
de Commissie volgen maar zij kan hier ook van afwijken en een andere beslissing 
nemen. 
 
Ambtelijke procedure 

De bezwaarschriften die niet bestemd zijn voor de Commissie worden ambtelijk 
afgehandeld. Het horen vindt dan plaats door medewerkers van de afdeling Bezwaar, 
Beroep en Klachten. 
 
Tijdens de hoorzitting krijgt u gelegenheid om uw bezwaarschrift toe te lichten. U kunt 
uitleg geven waarom u het niet eens bent met het besluit dat stichting Cultuur Eindhoven 
heeft genomen op uw bezwaarschrift. De medewerkers kunnen u daarna enkele vragen 
stellen. Zij geven ook uitleg als een regeling niet helemaal duidelijk of begrijpelijk is. 
Daarnaast is het mogelijk om eventuele oplossingen te bespreken.  
 
Niet altijd een hoorzitting 

Er wordt niet altijd een hoorzitting gehouden. Dit kan in de volgende situaties 
voorkomen: 

• als u geen hoorzitting wil; 
• als een bezwaarschrift niet op tijd is verstuurd (niet-ontvankelijk bezwaar); 
• als er geen gronden zijn aangeleverd (niet-ontvankelijk bezwaar); 
• als op voorhand duidelijk is dat het bezwaar gegrond of ongegrond is. 
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Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 
 
Stichting Cultuur Eindhoven heeft 12 weken de tijd om op uw bezwaar te reageren 
gerekend vanaf de dag na het verstrijken van de bezwaartermijn. Deze termijn kan met 6 
weken worden verlengd. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het besluit zal naar u 
toegestuurd worden.  
 
Wat als ik het er niet mee eens ben? 
 
Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep 
aantekenen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken 
nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. U vindt meer 
informatie op www.rechtspraak.nl.  
 
 
Wilt u meer informatie? 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Eindhoven op 
algemeen nummer 14040 en vragen naar een medewerker bezwaar. 
 


