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Geachte mevrouw, heer,
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Advocaat B. Wernik gaat ermee akkoord dat ik alle werkzaamheden zelf verricht, hij
vult aan. Antwoord op mijn stukken stuurt u aan het advocatenkantoor.
TIjdens de rechtzitting voer ik zelf het woord. B.Wernik komt mee om mij overeind
te houden. Hoeveel spreektijd krijg ik?

U ontvangt nu het volledige dossier. Brieven liggen op datum, alle dubbele &.
Irrelevante stukken brieven zijn verwijderd, bijv. Klantentevredenheidsonderzoek
van Bloemendaal.
Ik wil in november 2004 bij de lagere rechter 1 laatste zitting, waarin onderstaande
planning is verwerkt. Daarna in Hoger beroep om er zeker van te zijn dat de
gemeente geen Misbruikvan Bestuursrecht kan toepassen en om de Partijdigheid
van Bestuursrechtte verminderen. Er moet een fusie komen tussen Bestuurs - &.

Strafrecht. Ik wil dat ambtenaren persoonlijk worden gestraft met een taakstraf
van 240 uur. Een boete betalen doet geen recht aan het feit dat ik jaren van mijn
leven kwijt ben.
En ik wil een schadevergoeding ten gunste van mijn kinderen.
Bij de VN-commissie tegen vrouwen- &.kinderdiscriminatie dien ik een klacht in
over de Nederlandse overheid.
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Inhoud dossier:
1. Deze startbrief 3. beroepsprocedure, uitspraak 15 december 2003 a.

stukken die direct betrekking hebben op 3. rechtzaak;
18, 28&.3. beroep zijn vrijwel identiek

2. Overige stukken in dossier op datum
3. Abw- &.Kinderopvang-verordening Bloemendaal
4. Minimabeleid gemeente Haarlem, B'daal geeft alleen WWBPostbus 51

folder
Uontvangt z.s.m. het oordeel van de NationaleOmbudsman&.Advocatenorde

Ingevoegd: Planning rechtzaken
24 juni 2004
2ê rechtzittinginzake OOI004/132 NABWVOO

25 juni 2004
Totaalklachttegen gedrag ambtenaren Bloemendaal

12 Juli 2004 Vakantie?
Start 3e beroepsprocedure inzake negatieve uitwerking uitspraak 15 december
2003



30 juli 2004
2~uitspraak rechter inzake CWI-B'daal
Bloemendaal moet reageren op mijn bezwaar inzake niet-genomen besluiten:
WWB,CWI-reïntegratieadvies
Bloemendaal moet reageren op mijn bezwaarschrift inzake afwijzing bijzondere
bijstand voor PC &. Totaalklacht over Misbruik van Bestuursrecht door ambtenaren
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6 augustus 2004
Dossier gaat naar Nationale Ombudsman &.Advocatenorde, ook als Bloemendaal
niet meewerkt.
Ik wil van Ombudsman &.Advocatenorde een oordeel over:
1. Misbruik van de Algemene wet bestuursrecht, inclusief ineffidênte werkwijze

sector Bestuursrecht.
2. Misbruik van gerechtelijke uitspraak 15 december 2003 door Bloemendaal
3. Partijdigheid en Misbruikvan Awb I Gw IAbw I Wwb door Bezwaren - &.

beroepscommissie=Schending van al mÎÎn mensenrechten door commissie.
4. Gepland psychisch mishandelen van een individuele burger door Bloemendaal
5. Nieuwe Snelrechtprocedure Grondwet tegen Misbruikvan het Bestuursrecht
Bestuursrecht is vrijbrief van rechter aan ambtenaar om burger te mogen
mishandelen; geestelijk mishandeling is irrelevant en behoeft niet te worden
afgestraft... ?

Griffierkosten 3~rechtzaak betaald

November 2004
3e Rechtzitting
. inzakenegatieveuitwerking1e uitspraak15 dec2003inzakezwemles&.studie
. WWB&.CWI-reintegratieadvies &.PC
. TotaalklachtplusoordeelOmbudsman&.Advocatenorde

Vooropgesteld:
Bestuursrechter is knettergek. Zie brief van 10 juni 2004 aan rechtbank Haarlem
'samenvatting PSychische mishandeling', in dossier 3e beroep.

e
Deze'oneindigebestuurszaak'wasnietontstaanals de rechterin de uitspraak
15 dec 2003 wel de Wobals vertrekpunt had genomen en Bloemendaalhad
gedwongenmijjuridischcorrect Minima-&.Emancipatiebeleidte verstrekken.
De lijst met eisen uit mijn brief van 29 nov 2002 - start 1~ beroep - moet alsnog
worden ingewilligd,onder extreem grote dwang van de rechter.

Ik wil nieuwe doortastendheid & rechtvaardigheid van de bestuursrechter.

Mijn interpretatie van Beslissing van Bezwaren.. & beroepscommissie
B'daal inzake negatieve uitwerking gerechtelijke uitspraak van
15 december 2003, registratienr: 2004005355

Punten

Gelezen:
. Noch het college van B &.W, noch de Bezwarencommissie heeft de reChterlijke

uitspraak van 15 dec 2003 of mijn volledige dossier gelezen.
. IKheb nooit een besluit afwijzingbijzonderebijstand voor zwemlessen

gekregen, de advocaat heeft dit moeten afdwingen.



. Besluit 1 maart 2004 tot het opschorten van recht Opalgemene bijstand is een
wraakactie van Rehwinkel & Meijerink omdat ik hun bevelen niet uitvoer. Ze
mishandelen ook mijn kinderen.

. Zowel het cOllege van B &Wals de bezwarencommissie maken dankbaar
misbruik van de goedgelovigheid & naïeviteit van de bestuursrechter; in de
uitspraak van 15 dec 2003 staat niet dat B1oemendaal mij juridisch correct
minima ..&emandpatiebeleid moet verstrekken, dus doet de gemeente dat ook
niet.

.

Mijn conclusie =Bezwarencommissiekan niet tot een rechtsgeldige beslissing
komen omdat mijn waarheid is verwijderd. De werkwijze van de
Bezwarencommissie betekent in feite dat ik bij het indienen van elk bezwaarschrift
mijn gehele dossier moet kopiëren en meesturen. Dit is ondoenlijk; ik heb het geld
niet bovendien leidt het tot een enorme bureaucratie, tijd- & geldverspilling op het
stadhuis. Zowel het cOllegevan B &.W, als de Bezwarencommissie moeten
redelijkerwijze begrijpen dat een juridisch correct genQmen beslissing -in deze
zaak.. niet kan plaatsvinden op enkele documenten uit mijn dossier geplukt. Er is
immers een 18 rechtszaak aan vooraf gegaan.
Noch het college van B &.W, noch de Bezwarencommissie hebben mij erop gewezen
dat zij een vertekende waarheid weergegeven in de beslissing wanneer ik niet het
volledige dossier indien. De bezwarencommissie controleert niet of het college van
B &.W heeft voldaan aan haar informatieplicht ten opzichte van mij.

Gelet op
. Bezwarencommissie neemt de Algemene wet bestuursrecht als uitgangspunt.. Het cOllegevan B &.W en Bezwarencommissie negeren de Grondwet en

Verdragen welke mijn rechtspositie versterken, zoals de ESH, EVRM,
Vrouwenverdrag, Verdrag inzake Economische Sociale & Culturele rechten &.
Kinderverdrag. In mijn bezwaarschrift leg ik deze wetteksten voor omdat ik wil
dat zij worden verwerkt in de uitvoering van de uitspraak 15 dec 2003 en het
minima- &.emancipatiebeleid. Mijnberoep op mijn grondrechten is niet..
ontvankelijk verklaard door B &.W en is doodgezwegen door de
Bezwarencommissie
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Mijn conclusie = Bloemendaal behandelt mij alsof ik een advocaat of rechter ben;
zij voeren een dictatoren-spel met de bestuursrechter ten koste van mijn
gezinsleven. Als burger.. die in prindpe zonder advocaat bij de bestuursrechter een
dossier kan laten beoordelen - hoef ik niet eerst te bewijzendat ikzelf advocaat of
rechter ben...
Ik heb deze kwestie zo goedkoop mogelijk wilten houden, Bloemendaat verspilt
never 10.000- den euro's belastinggeld dan dat zij mijn gezin een goed leven
geven.
Awb art 3:3 en 3:4 voert Bloemendaal niet uit.
De gemeente neemt besluiten of stuurt het aan op niet-genomen bestuiten die
maar 1 doel dienen, nl. 'mijn gezin treiteren door mij het genot van mijn
fundamentele mensenrechten &vrijheden te ontnemen en mij voor gebruik ervan
te laten vechten'. Bloemendaal mag alleen besluiten nemen welke aan wettelijke
voorschriftenvoldoen-Grondwet, Nationale wetten &.Verdragen -. De positieve
resultaten van de besluiten moeten voor de belanghebbende gunstiger zijn dan de
negatieve gevolgen.
Mijnleven is sterk verslechterd de afgelopen 2,5 jaar, vooral na de 18rechtzaak.

Ik acht Bloemendaalschuldigaan geplande Misbruikvan Bestuursrecht, wat ik een
strafbaar feit vind. Dictatoren-gedrag.



Abw art 116, 117, 118, 119 en 120 voert Bloemendaal niet uit
De gemeente heeft de wettelijke plicht mij juridisch correct uitvoerbaar minima- &
emandpatiebeleid te verstrekken op grond van de bijstandswet, De administratie
van de gemeente moet bewijzen dat zij de Abwjuridisch juist voert.
De gehele administratie kan zo de papierversnipperaar in: Bloemendalliegt overal
over =informatieverstrekking aan de burger, de Wijzewaarop de burger gebruik
mag maken van de Abw, dossiervorming is o.b.v. psychoses Lp,v. gesprekken &.
afspraken met de uitkeringsgerechtigde, dossier worden inhoudelijk gemanipuleerd
voor de bezwarencommissie &.rechter...en dan nog de verzwegen
belastinggeldverspilling aan pest-gedrag.
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Wetboek van Strafrecht en ambtsmisdrijven
Art. 90 Wetboek van Strafrecht Discriminatie
Onder discriminatiewordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke Uitsluiting,beperking of
voorkeur, die ten doel heeft of tengevolge kan hebben dat de erkenninS/,het genot of de
uitoefening op voet van gelijkheidvan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op
politiek, economische, sociaal of cultureel terrein of op andere terreil1en van het maatschappelijk
leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
Art.255 In hulploze toestand brengen of laten
Hijdie opzettelijk iemand tot wiens onderhoud hij krachtens wet verplicht is, in hulploze toestand
brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
de vierde categorie.
Art. 261. Smaaden smaadschrift of Art. 266 Belediging
Hijdie opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit,
met het kennelijke doel m daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt , als schuldig aan smaad,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete van de derde categorie,
Art. 360 Vervalsing in boeken of Art. 447c: verstrekking onjuiste gegevens
De ambtenaar of een ander met enig openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die
opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk
opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
Art. 365 Dwang
De ambtenaar die door misbruik van gezag Iemand dwingt iets te doen; niet te doen of te dulden
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.
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Mijngezin wordt gediscrimineerd, Wij mogen geen gebruik maken van onze
grondrechten. Dit is bepaald van ambtenaren die zelf wel een werkkring,
arbeidscontract; leefbaar inkomen, onderscheid tussen werk &.privé, recht op
zelfontplooiing..,en persoonlijke vrijheid genieten.
De armoede in mijn gezin iSzwaar omdat ik geen familie heb die mijn kids
speelgoed, kleding, dagjes uit of gratis oppas geeft. Ik word in de finandëJe
probfemen gebracht doordat ik geen planning kan maken op betrouwbaar
beleid van de gemeente. Ik ben nu gedwongen mijn kinderen een asociaal
leven te geven op bevel van de gemeente.
Ik voel mijzelf diep beledigd in mijn persoonlijkheid &.intelligentie, Ik ben
ontdaan van het vrouw-zijn - een goede moeder zijn mag ook niet -.
Bloemendaal voert een boekhouding ten overstaan van de Haagse Politiek die
de waarheid verbergt, De gemeente liegt over de kwaliteit van leven die zij
een bijstandgezin biedt ten overstaan van de regering, rechterlijke macht en
zelfs media. Bijstandsgezinnen doodzwijgen in de gemeente BloemendaaJ is
volgens de burgermeester 'om te voorkomen dat er achterstandwijken
ontstaan', meldde zij mij persoonlijk tijdens het gesprek in september 2002.
Ik ben gedwongen de ene na de andere rechtzaak tegen de gemeente te
voeren, vanuit groter wordende armoede. Dit is slecht voor mijn gezondheid,
wat niemand iets interesseert....

De gemeente Bloemendaal gaat er vanuit dat bestuursrechters voor
burgers nutteloze procedures voeren -jaren van het leven van een
bijstandsgezin verwoesten -om voor de lol van de gemeente 81
rechterlijke macht de Awb toe te passen.



Helaas staat het verloop van de hoorzitting niet op video.
Tijdens de hoorzitting heb ik ook al aangegeven dat ik 'niet meer met L.H. Meijerink
in de spreekkamer op het stadhuis ga zitten omdat hij liegt over de gang van
zaken. Zijn brieven bewijzen dat hij helemaal niet van plan is rijks- & gemeente
beleid uit te voeren in overeenstemming met mijn reçhten en die van mijn
kinderen. De voorzitter negeert dit in zijn verslag.
Waaruit blijkt dat de commissie-leden mijn bezwaarschriften hebben gelezen &
verwerkt? Ik ben opzij-gegooid.

.

Zakelijk verslag volgens de voorzitter van de hoorzitting dhr F.K.later.
Het verslag is onvolledig en geeft een vertekend beeld van de sfeer tijdens
de hoorzitting.
Het gedrag van dhr F. later was arrogant, minachtend & dictatoriaal. Hij heeft
inderdaad de gang van zaken bij de behandeling van bezwaarschriften beschreven,
maar vergeet te vermelden dat hij zijn uitleg afsloot met een terroriserende
boodschap aan mij gericht, nl. zijn zin 'heeft u dat begrepen' die vergelijkbaar
ismet de doctrine in een concentratiekamp.
Tijdens de hoorzitting explodeerde ik van woede, omdat ik op terroriserende wijze
werd gepasseerd door F. later. Ik heb woedend geroepen: 'al 2 jaar word ik gepest,
voorgelogen & geterroriseerd...en word mij door de Sociale Taakgroep &
Burgermeester de Grondwet &VN-verdragen onthouden: Ik word als Slaaf
behandeld, wat tot de le rechtszaak heeft geleid'. Omctat niet serieus op mijn
woede werd in gegaan, b1eef mijn kwaadheid aanhouden en heb ik mijn visie net
zolang herhaald totdat zij wel zouden luisteren. Vergeefse moeite. Geen van de
feden van de bezwarencommissie heeft de moeite genomen mij te vragen wat de
oorzaak van mij woede is. Wel heeft F. later geprobeerd mij de kamer uit te
sturen...Ik ben blijven zitten. Ik ben geen Slaaf.

.

Bezwaar - &-beroepscommissie maakt zelf Juridische fouten
17 februari 2004 Secretaris R. Bakker van de bezwarencommissie nodigt mij uit
voor een hoorzitting n.a.v. het besluit van B & W tot het afwijzen van bijzondere
bijstand voor studiekosten en zwemlessen.
Ik heb geen besluit inzake zwemlessen ontvangen, waaruit voortkomt dat ik ook
geen bezwaarschrift heb geschreven inzake afwijzing bijzondere bijstand
zwemlessen. Het college van B &W heeft wel een verweer geschreven op een niet-
bestaand bezwaarschrift. En R. Bakker doet in samenspraak met het college van
B &W en de Sociale Taakgroep ook net alsof ik wel dat besluit heb ontvangen en
het bezwaarschrift heb ingediend.
23 februari 2004 Secretaris R. Bakker weigert de hoorzitting te verdagen.
Ik constateer dat het getreiter van Bloemendaal dusdanig zwaar is dat ik het niet
meer zonder advocaat kan bolwerken. R. Bakker geeft mij geen gelegenheid met
een advocaat op de hoorzitting te verschijnen.

Mijn conclusie = Bezwarencommissie mij bij voorbaat al heeft behandeld als
persoon zonder rechten. Zij zijn samen met de Sociale Taakgroep en het college
van B &Waan tafel gaan zitten om vast te stellen 'hoe zij mij het leven zo ellendig
mogelijk kunnen maken'. Advocaat mr. B. Wernik heeft bij de commissie moeten
afdwingen dat ik toch met advocaat op het Stadhuis mag komen.

Afwijzing bijzondere bijstand voor zwemlessen door Bezwarencommissie
Voorzitter F. later stelt dat Bloemendaal mij geen volledige kostendekkende
bijzondere bijstand voor zwemlessen hoeft uit te betalen 'omdat Ik maar naar het
zwembad in Haarlem-Noord had moeten gaan, waar lessen goedkoper zijn'.
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Ook heeft de gemeente de vrijheid om te bepalen of zij zwemles willen vergoeden.
F. Later vindt 'dat er in mijn gezin geen bijzondere omstandigheden zijn die tot
noodzakelijke uitbetaling van extra bijzondere bijstand leiden'.

Mijn conclusie = Doordat de Bezwarencommissie niet beschikt over het volledige
dossier kan de commissie niet beoordelen of er bijzondere omstandigheden zijn.
Ook is volstrekt onduidelijk welke criteria Bloemendaat I Bezwarencommissie
hanteren bij het vaststellen 'of mijn gezin wel of niet in bijzondere individuele
omstandigheden verkeert'.
Daarbovenop komt dat Bloemendaal mij geen schriftelijke of mondelinge juridisch
correcte informatie verstrekt op basis waarvan ik kan weten hoe de gemeente de
ABWuitvoert.
De huidige ABW-verordeningen keuren willekeur van elke individuele ambtenaar die
ik tegenover mij krijg goed. Ikzelf vind dat ik wel in bijzondere om$tandigheden
verkeer: ik moet 2 kinderen opvoeden vanuit grote armoede in het rijke
Bloemendaal... dat er erg veel plezier aan beleeft - o.l.v. de burgermeester mw.
L.A.Snoeck-schulfer - minima te discrimineren. Heb je geen geld, tel je niet mee in
Bfoemendaal. Hierover heb ik regelmatig brieven geschreven aan de
burgermeester, ook heb ik een gesprek met haar hierover gehad. De uitkomst van
dat gesprek is mede de oorzaak van de 1é rechtszaak tegen Bloemendaalgeweest.
Doordat ik zelf zeer ernstig mishandeld ben door mijn ouders is het opvoeden van 2
kids een fysiek zware taak. Mijnkinderen leiden ook een zwaar leven in armoede,
zonder familie mijner zijde (Vroeger moest ik als kind al meewerken in d winkel
van mijn vader, moest ik therapeut voor mijn moeder zijn, liep mijn broer van huis
weg totdat hij in een kindertehuis terechtkwam, moest op 17-jarige leeftijd de
advocaten, deurwaarders en graaiende vertegenwoordigers &.personeel te woord
staan tot aan het faillissement,was ikzelfziek - wat niemand thuis belangrijkvind
- en moest ik ook nog mijn diploma op school halen...Ik ging over tot zelfdoding op
mijn 17e...)H,waarna mijnouders mij hebben doodgezwegenof hebben gestalkt tot
op mijnwerk...)Hunvader verzorgt ze ongeveer 126 dagen per jaar. Mijnkinderen
zijn gedwongenhun jeugd te vullenmet vechten tegen haat omdat de gemeente
het normaal vindt een bij$tandsgezinte pesten. KInderenvan 3 &.5 jaar oud - wat
zij waren toen ik in 2002 bijzondere bijstand voor zwemlessen aanvroeg - kan ik
niet door weer en windlaten fietsen naar een zwembadIn Haariem-Noord,na
schooltijd. Zwembadde Planeet is gesloten geweest door brand, heeft daardoor
zeef lange wachtlijstengehad...en laat kids 1 x per week leszwemmen.Het behalen
van het A-diplomais uiteindelijkeven duur als in Bloemendaalof zelf s nog
duurder, omdat de kinderener een half jaar langer over doen. Waarommoet ik
mijn kinderen in opdracht van de gemeente Bloemendaaleen veet te zwaar leven
bezorgen?Waaromis Bloemendaalniet zo sociaal dat zij begrijpen dat kinderen
naar het dichts bijzijnde zwembad moeten fietsen, net als hun klasgenootjes doen?
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Doorwanbeleidvan de politieknu in Nederlandben ik gedwongenvan een
uitkeringte leven, wat voor Bloemendaalbetekent 'dat ik mijzelfook maar als
Slaaf moet laten behandelen'. Ik voel mijzelfgetraumatiseerd door de gemeente; ik
wordgedwongen in herinneringenvan vroeger te leven...en krijggeen kans te
vluchten naar een beter leven...Mijnverstand relativeert de haat wel, mijn lichaam
niet meer...Ikben een vrouwdie plotselingwegvalt door een herseninfarct of
hartstilstand. Mijnkinderen komen in een kindertehuis terecht - door de week -
zodra ik niet overeind blijf om voor hen te zorgen.

Afwijzing bijzonder bijstand voor Rechtenmodulen
Ik wordheen en weer gegooidtussen de gemeente en het CWI.
Wiehanteert welkecriteria bij het beoordelen van mijn recht op studie, op basis
van welkewetten? In de wetten staan geen criteria die bepalen 'of iemand een
bijzonderindividueelgeval is..., of iemand te dom of te slimis voor de



arbeidsmarkt...of iemand zich sowieso mag beroepen op grondrechten, arbeids -&.
belastingrechten en verdragen'. Het is een zooitje, Iedereen roept maar wat...

Het CWI heeft mij verteld dat Bloemendaal mij naar het CWIhad moeten sturen op
8 januari 2001, de allereerste dag waarop ik een ABW-uitkeringkreeg.
Het CWIhad mij dan vrijstelling van sollicitatieplicht gegeven. Wie zal ik geloven?
Bloemendaal of het CWI en o.g.v. welke wetten?
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Tot slot:
Ik wil dat onderstaande personen strafrechtelijk vervolg worden wegens
ambtsmisdrijven
1. Burgermeester mw. L.A.Snoeck-SchulUer
2. Coördinator Sociale Taakgroep de heer R. Rehwinkel
3. Case-manager de heer L.H. Meijerink
Het Sector HoofdSocialezaken komt er onterecht genadig vanaf, omdat Iknog
nooit direct met hem heb gesproken.
BijstandsconsulentJ.W.D.van Deutekomheeft het minst tegen mij gelogen, in
2002 heeft hij het ontstaan van problemen obv van het dossier uitgelegd en
gecorrigeerd voorzover dat binnenzijn vermogen lag en hij heeft mij niet
moedwilligpsychischmishandeldin de spreekkamer op het stadhuis.
Hijis gewaarschuwd,meer niet.

Klacht tegen wangedrag advocaten Bezwaren- a beroepscommissie
Secretaris de heer R. Bakker
Voorzitter de heer F. Later
Welkebijdragen de heer mr R.Strobel en mw. MrH.B.van der Schans- Kerkhof
hebben aan de beslissingvan de Bezwarencommissiekan ik niet afleidenuit de
stukken.

AdvocaatB.Wernikstuurt u dit dossier toe met een aanvullende brief.
In de ochtend ben ik telefonischgoed bereikbaar.
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Met vriendelijke groet,
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NB: mijn printer is stuk.
Advocaat B. Wernik mag deze brief printen & namens
mij ondertekenen.
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk ,Bloemendaal
023 5279457

1Qiuni 2004 Aan: 1. mr. B. Wernik
2. Sector Bestuursrecht

Samenvatting psychische mishandeling

4 delen:
. Het bestuursrecht. Nie.lLwe..snelrecb~procedure Grondwet
. De bestuursrechtèr. Gemeente Bloemendaal
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De eerste 3 delen zijn bijgevoegd aan de brief van 10 juni 2004.
HetJaats~deel kan ik pa!i.schrijyen zodra de Bezwaar -&.
beroepscommissie van de gemeente Bloemendaal mij een beslissing
heeft ~~tuurd n.a.v. de hoorzittin9-op 18 mei 2004, brief van 29
april 2004. \
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Het bestuursecht
Voor de burger is het bestuursrecht altijd partijdig aan de politiek.
Het bestuursrecht minacht de kennis van de burger en schoffeert het
zelfbeschikkingsrecht over lichaam & geest van die persoon.
Luie & liegende functionarissen in de spreekkamer op het stadhuis kunnen
burgers ongestraft het leven tot een hel maken. Zij verschuilen hun
persoonlijke wangedrag achter bureaucratische procedures. De wijze waarop
het dossier wordt gevormd, is oncontroleerbaar. ûe ernst van psychische
terreur &chantage is indirect af te leiden uit brieven van de burger, besluiten
& beslissingen van de gemeente en klachten - & beroepsprocedures bij de
Nationale Ombudsman of Bestuursrechter. Maar het jarenlang doorploeteren
van.die..procedures..ooet.g.eeo rech~aan de hoeveelheid levenspijn die
opzettelijk & onnodig stiekem is aangemaakt in het gezin van de burger.
Ambtenaren die de GrondwetL-Nationale wetten &.VN-verdragen niet
willen uitvoeren ten gunste van de burger kunnen daarmee
doorgaan. Besluiten#-niet~~e.nQmen besluiten ~ beslissingen van de
gemeente omvatten slechts een paar A-4tjes uit 'het volledige dossier.
De Bezwaar - &.Beroep,scommissie op tiet stadhuis beoordeelt slechts
of in die A-4tjes de wet goed is uitgevoerd. Welke wet? Het dossier
willen ziiniet.ke.nnen. Advocaten die zitting heb.ben in die Bezwaar -
&.beroepscommissie voeren de Advocatenwet niet uit; zij zijn
PilrtiidifLélan de 9~meente omdat zij_het totale dossier niet willen
kennen ten gunste van de burger.
DeJ3es1uur5re.chter oordeelt wel o.g.v. het totale dossier en
controleert of de gemeente bestaande procedures juist doorlopen
heeft maar 9é1at voorbij;:.an mogelijk machtsmisbruik, welke bestaat
dankzij die procedures. Dat protocollen niet deugen blijft
onbesproken &",oDveranderdJL Ambtenaren krijgen hooguit een
reprimande...en gaan daarna vrolijk verder met het stiekem
verwoesten van een gezin.
HeLontbr.eekt. de.hurgeraan ,een machtsmiddel om direct adequaat te
ageren tegen het wangedrag van de ambtenaar. De burger heeft een
Snel rechtpracedurecDodig waarmee ambtenaar &.gemeente worden
gedwongen te bewijzen dat zij wel de Grondwet~ Nationale wetten &.
VN...verdragen in. hatdossier correct willen uitvoeren.



.

Er moet een nieuwe procedure komen waardoor de burger meer
macht binnen bureaucratie krijg.t."Of bur~rs moeten verplicht
worden altijd direct een advocaat in te schakel~n voor het doorlopen
van klachten -a. bezwaarp_rocedures op. he~ stadhuis en bij het
Bestuursrecht, teneinde gekonkel a. terreur Van de gemeente met
'losse wetcartil(elen' te voorkomen.

\
Nieuwe snelrechtDrocedure Grondwet
CNerheidsfum:tlonarissen moeten direct.persoonliik "'Y°rdenafgestraft als zij
de Grondwet, Nationale wetten &.VN-verdragen niet willen uitvoeren.
VClordeburg.e.rdie.stiekem in de.s.greekkamer ~estelijk mishandeld
wordt ontstaat dan de mogelijkheid om 'de wortèl van het kwaad' uit
_.roeien en te.anticip-eren op-.het ontstaan van een oneindige
bestuursrechtszaak. Machtsmisbruik met procedures indammen.
IIcverwacht.dal hel..aantaL.bestuurszaken zal vereenvoudigen of afnemen.

\
Stappen snelrechtprocedure .~

LBurg.er schrijft betre.ffen.de...ambtenaar ee.naan,aetekende brief waarin
staat welke Grondwetsartikelen - of andere artikelen uit NL-wetten &.
Ve.rdrag.en- hiinietJ..Iitvoert in het dossier.

2. Ambtenaar moet binnen 8 weken bewijzen dat hij wel juridisch correct
werkt.

1 Burger dle.ntklachtJn bijhet_Colieg.e van B &.W over het juridisch slechte
functioneren van de ambtenaar. \

4. Bur9..erdoet een voorstel voor de oplossinÇLvanzijn of haar probleem.
5. Bezwaar - &. beroepscommissie beoordeelt op basis van het volledige

dossle.rove.r heLgedraClvan de..ambtenaar e.n.hetcollege van B &.W van
de gemeente en de aangereikte oplossing van de bUrger. Heeft de burger
@.!i.ikLkriifltdeze .500 euro belastin9..yrijgschadevergoeding. Ambtenaar
krijgt van de gemeente een berisping. .

6 Burger die...vindl..dalgemeenteJn gebreke blijft, krijgt bij de
bestuursrechter een snelrechtprocedure - binnen 3 tot 6 maanden - om
de ~rneente te dwin9...~r1wel de Grondwet uit te voeren plus verdere
escalatie van trauma's te voorkomen. Bestuursrechter beoordeelt of
gemeente.&. burger Gw e.a. wetten correct verwerken. Beoordeelt ook de
uitvoerbaarheid van de oplossing van de burger, vÓltdeze eventueel aan.

7. Ambtenaar wordt persoonli]<.af~straft met een boete, te betalen van zijn
salaris = 1000 Euro. Gemeente betaalt ook boete aan Rechterlijke Macht
= 2QOO.eurQ.Burgerkrii9t-vasle.beLastingvrije schadevergoeding van
1000 euro, ook ingeval van zaken Sociale Zekerheid.

8. Misbruikvan het recht door de bur9..ereindigt bij een niet-ontvankelijk
verklaring van het dossier bij de rechtbank. Burger moet dan toch
probleem optQssen op het stadhuis.

8

In mijn situatie is het feit dat de Gemeente Bloemendaal de Grondwet
NIET WIL uitvoeren de oorzaak van vele pren p_ersoonlijke ellende in
mijn.gezin.&'.zeerveelbêlastinggeldverspilling.

~
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Mijnbrief van 29 november 2002 + samenvatting voor de rechter hebben tot
de. e.e.rste rechtszitting van 9 oktober 2003 geleid.
Ik heb een beroep gedaan op de WOB, omdat Bloemendaal mij geen
betrouwbare informatie verstrekt over de wijze waarop zij de ABWuitvoert.
Ik ben aan willekeur overgeleverd en kan geen beroep doen op mijn rechten.
Ik eis:
ti- Minimabeleid&.-betr.ouwbare.informatie.verstrekkingover de Abwin

Bloemendaal .,
. DuideliÏkheid ov~r regglinaen rond biË;pndere bijstand; onder welke

omstandigheden krijg ik wel bedrag en hoelang ~oet ik op geld wachten
. Emandgatiebeleid van Bloemendaal~ de burg.erme,ester vindt dat zij geen

emancipatiebeleid hoeft te voeren. Vrouwenverdrag.
., Kinderopvangg)aatsen re.qglen & subsidieregeling kinderopvang
8 Relatietussen Bloemendaal&CWI. 4

. Studie aan de Open Universiteit
8 KostenzwemdiplomaA moet kostef')ge,kkendvergoed worden.

_8, B.Laemendaalmoet bestaan van ABW-q§Zinneni~ gemeente publiekelijk
erkennen Lp.v verzwijgen voor de buitenwereld. 4

"

De bestuursrechter
Bent u een goedgelovige & naïeve rechter... of bent u een arrogante &
achterbakse dictator?

UitsRraak: Awb 02 - 1890, 15 december 2003

Blol!;!]mendaal:mw.Stokkel had-eersI:.-bezwaarmoet indienen tegen niet
genomen besluiten. Rechtszaak is onzin. !

,,"p ... Stokkl!;!]l:Gesprek met de. bur~rmeester heeft niet tot positief handelen van
Bloemendaal geleid. Mijnklachten worden niet afgeha~deld. Praten &
sc.briiven ziin.nutteloos op het stadhuis.'.. .

8

Bestuursrechter: Stokkei krijgt te weinig betrouwbar,e informatie. Zij kan op
hnc;iSvan de huidig,gggO9..yanzaken niet weten hoe Bloemendaal klachten
afhandelt of zou moeten afhandelen. Algemene klachtenbrieven van Stokkei
mo~1:fanalsno~worden af9..~handeldin het kader val'\ te nemen besluiten op
bezwaarschriften. Bloemendaal moet besluiten nemep op studie &zwemles.

MiÏP.conclusie nu op 6 juni 2004:
De bestuursrechter is een arrogante &.achterb~e dictator die weet
QQ"welke. wipe BIQemendaal misbruik kan maken van de uitspraak
van 15 december 2004. En dat ook goed vindt. ;

DI!;!] bestuursrechter weet welke..rol mishandelinQ,in mijn leven speelt.
Tijdens de zitting ben ik normaal aangesproken door de rechter ( maar
d" \I)('U'keliike 9..~vol~ van cle..mishandeling in relatie tot de
opvoeding van mijn kidsmen de werkwijze van BIQemendaal mis in de
~tspraak niet erkend. .

Eàn..ander belan9.r.ijJ{ R~ntjs het feit datBloemendaal mij op 27
september 2003 plotseling dwingt naar het CWI je gaan en mijzelf te
laten inschrijven alSipwe.I'~C)e.ke.nde 'omdat ik moet werken'.
Bloemendaalontkent de oorzaken van de, rechtszaak volledig.
De..rechter meldt hierover nie.ts..in de uitspraak&_~et als gevolg dat zij
het aanstuurt op een 2de rechtszaak rond mijn bèzwaarschrift tegen
hl!;!]tb~sluit van Bloemendaal van 27 segt.2003 inzake het C.WI.

~



De rechter weet hoe Bloemendaal misbruik kan maken van
pmcadures .die langs elkaar heenJopen - omdat elke ambtenaar maar
een paar A-4tjes uit het dossier haalt en op basis daarvan handelt -
~zoravuldia QeDland worden Qmdat Bloemendaal mij als Slaaf mlv
wil behandelen. I

o~ b~$tuursrechter vernietig,t de rechtspositie voor een ABW-gezin.
Burgers die geen gebruik mogen maken van de t;rondwet, Nationale
wAtten &-VN-verdraaen van de g"emeente.r;..worde~ behandeld als Slaaf
mlv in de zgn. rijke Westerse Beschaving. .~ .

O~ rechter neg.eert wetsartikelen waaruit blilkt dat Bloemendaal wel
de Gw moet uitvoeren, minima - &-emancipatieb~leid moet uitvoeren,
kinderQPvang, zod;;al:liQ,moetreg,elen dat het goed is voor het
gezin...en Slavernij. .

-
De bestuursrechter g,aaLel: bliikbaar vanuit dat ambtenaren "per
ongeluk fouten maken ten nadele van de burger en dat die fouten
mo.eten worden g,.ecorrig.eer:d'",Dit is partiidiQ. Q.edrag van de rechter
aan de politiek. j
De.-burg,er ma'Lvandebestuursrechter niet zelf bepalen wat
psychische mishandeling &-slavernij is in ~zijn of haar lichaam.
O~ ~",r9.er moet zich Jaten mishandelen door de overheid omdat de
rechter te lui is het strafrecht &-verdragen toel te passen op
cwer:heidsfunctionarissen.
De bestuursrechter wil ambtenaren niet afstraffen voor hun
waJ1g,.edraQi welke Q.evoIBn.datheeft voor een mensenleven, een
gezin en zelfs de economie is de rechter onv~rschillig.
Belastinggeldvers~.ningen bet veroorzaken van extra onnodige
werkdruk bij de rechtbank is ook irrelevant. Gemakszucht regeert.

En die rechter zegt dan tegen mij tijdens de zitting:
"U moet slimmer worden bij BI4emendaal'.
~bliikt dat u zelf "te achterliik bent om Bloemendaal de baas te
kunnen'. Het recht heeft helemaal geen gezël;g op het stadhuis.

.
HoQ.erberoep bij de CRvB?
Ik ben niet in hoger beroep ~g~an omdat ik niet wist dat Bloemendaal de
uitspraak van 15 december 2003 ook ongunstig vOQrmijn gezin mag
\l.E!rW.erken.Een ~~rechten~e. procedure kost veel q~d dus veronderstelde ik
'dat 81oemendaal wettelijk verplicht is de goedkoopste ~ploSSing.n.a.v.een
~Iechtelijke uitspraak te kiezen'.
Ik ben zo naïef geweest te denken dat één rechtszitting tegen de gemeente
afdoende is en Bloemendaal zal doen realiseren dat zij ook voor mij wetten
correct moeten uitvoeren.

Is de bestuursrechter ook ÇLQedgelovig&naïef gewe~st bij het schrijven van
de uitspraak van 15 dec. 2003? ,

Gemeente Bloemendaal

GedraQ. van Rehwinkel &-Bakker_moet ik nog uitschrijven, afhankelijk
v.an.heslissingvan Bezwaarcommissie \

Cf;


