Aanvragen gemeente Wageningen
Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende aanvragen binnen de gemeente Wageningen.
Deze lijst geeft u inzicht in wat de afhandelingstermijn van een aanvraag is. U dient er wel rekening
mee te houden dat bij iedere aanvraag de termijn kan worden verlengd. Hierover wordt u
schriftelijk geïnformeerd. Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat aan deze lijst geen rechten
kunnen worden ontleend.

Sector Middelen
Soort aanvraag
Aanvraag afvalstoffenheffing (1-persoontarief)
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Adm. Beroep kwijtschelding
Betalingsregeling
Taxatieverslag WOZ-waarde
Fiscaal bezwaar

Afhandelingstermijn
8 weken*
12 weken
8 weken
8 weken*
8 weken*
tot einde v.h. kalenderjaar (min. 6 weken)

Sector Samenleving
Soort aanvraag
Aanvraag WWB-uitkering
Aanvraag langdurigheidstoeslag
Aanvraag bijzondere bijstand
Aanvraag IOAW-uitkering
Aanvraag levensonderhoud (ex)zelfstandige
Aanvraag bedrijfskrediet
Aanvraag leerlingenvervoer
Aanvraag extra schoolverlof (> 10 dagen)
Aanvraag wet WIJ
Aanvraag voorschot
Aanvraag Wmo-voorziening
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
Ontheffing inburgeringsplicht
Opmaken akte van overlijden/geboorte
Verzoek opgraving
Verzoek naturalisatie
Verklaring Nederlanderschap
Verzoek naamswijziging
Verstrekken paspoort
Verklaring omtrent gedrag
Aangifte van adreswijziging
Verzoek tot inzage bevolkingsregister
Subsidieverzoeken

Afhandelingstermijn
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken
13 weken
13 weken
8 weken
8 weken
2 maanden
4 weken
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken
1 jaar
13 weken
20 weken
4 weken
4 weken
??
??
8 weken

Sector Ruimte
Soort aanvraag
MarktvergunningWinkeltijdenwet
Subsidieverzoek stedelijke vernieuwing
Subsidieverzoek Dubbel Glas
Subsidieverzoek wasbare luiers

Afhandelingstermijn
redelijke termijn/8 weken
redelijke termijn/8 weken
13 weken
redelijke termijn/8 weken
redelijke termijn/8 weken

Besluiten afvalstoffenverordening
Parkeervergunning
Gehandicaptenparkeerkaart
Urgentieverklaring woningzoekende
Vergunning drank en horecawet
Vergunning Wet op de kansspelen
Lichte Bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Sloopvergunning asbest
Sloopvergunning overig
Kapvergunning
Reclamevergunning
Gebruiksvergunning
Milieuvergunning
redelijke termijn
Handhavingsverzoek

redelijke termijn/8 weken
redelijke termijn/8 weken
redelijke termijn/8 weken
8 weken
3 maanden
redelijke termijn/8 weken
6 weken
12 weken + 6 weken + aanhoudingstermijnen
4 weken
12 weken
redelijke termijn/8 weken
redelijke termijn/8 weken
12 weken + 6 weken + evt aanhouding
half jaar + verlening binnen 8 weken met een
redelijke termijn/8 weken

Algemeen
Soort aanvraag
Afhandeling Bezwaarschrift
(m.u.v. fiscale bezwaarschriften)

Afhandelingstermijn
12 weken

