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Verweerschrift namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal naar
aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van 18 december 2003, waarin de gemeente is
opgedragen een beslissing te nemen op het door mevrouw D.E. Stokkei ingediende
bezwaarschrift van 26 augustus 2002. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van
burgmeester en wethouders, genomen op 12 juli 2002, betreffende de toekenning van
bijzondere bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) voor zwemlessen ten behoeve
van Luther en Cician Algra.

Bekendheid bij de sectie Sociale Zaken
MevrouwD.E. Stokkelontvangt vanaf 8 januari 2001 een uitkeringingevolge de Abw naar de norm
voor een alleenstaande ouder en een toeslag van 20% van het wettelijkgeldende minimumloon.

Het omstreden besluit
Bij besluit van 12 juli 2002 is aan mevrouw D.E. Stokkei bijzondere bijstand op grond van de Abw
toegekend voor zwemlessen van haar twee kinderen. De bijzondere bijstand in verleend voor het
behalen van het zwemdiploma A. In totaal is een bedrag van € 672,00 (voor elk kind afzonderlijkeen
bedrag van € 336,00) verstrekt.

Het bezwaarschrift
Uit de overwegingen van de rechterlijke uitspraak blijkt dat de brief van belanghebbende, gedateerd
op 26 augustus 2002, opgevat had moeten worden als een bezwaarschrift gericht tegen
bovengenoemde toekenning van bijzondere bijstand voor zwemlessen. Dat deze brief niet
aangemerkt is als een bezwaarschrift kan worden verklaard vanuit de ontvangen brieven van 17 en 19
juli 2002, waarin belanghebbende zeer duidelijk stelt akkoord te gaan met de toekenning van de
bijzondere bijstand voor zwemlessen.
In de brief van 26 augustus 2002 schrijft belanghebbende (onder paragraaf "Minimabeleid omvat",
"koopkrachtbeleid") echter te willen weten waarom bijzondere bijstand niet kostendekkend is. Als
voorbeeld noemt zij bijz.smderebijstand vgor lwem~sse!l: Zij s,teltondanks deze uitkering, hiervoor
nogeenbedragvan€ 3'00,00te hebbenmoètenbijbetalen. .
Belanghebbende stelt vervolgens dat de hoogte van de bijzondere bijstand gebaseerd is op een
regionaal gemiddelde en dat dit als argument zou zijn gebruikt als antwoord op de vraag waarom de
bijzondere bijstand niet kostendekkend is. Mevrouw Stokkei is van mening dat dit argument niet kan
standhouden. In het bezwaarschrift wordt overigens niet gemotiveerd waarom dit argument niet zou
kunnen standhouden.

Hetverweer
Voor de bepaling van de hoogte van de bijzondere bijstand is destijds geïnformeerd naar pijzen voor
het behalenvan het Zwemdiploma A bij de zwembaden in de regiogemeenten (Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede en Zandvoort). Hierbij is uitgegaan dat het zwemdiploma A binnen één jaar kan
worden behaald, zoals belanghebbende zelf heeft aangeven op de achterzijde van het bewijs van
inschrijvingzwemlessen Sportacademie Nauwelaerts (welke is aangemerkt als aanvraag in de zin van

de ~wb) en tevens uit telefonis~~e informatie is gebleken. In casu is geïnformeerd bij: . ,
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Het'zwembad"DePlaneet"was destijdsgesloten. VOIe.. bc.\:~GI\tcl~J.sz.b"'.$'\.Ao~te" .
De prijzen voor het behalen van het zwemdiploma A lagen destijds om en nabij de € 300,00. Krass
Sport was het goedkoopst. Aldaar kon het zwemdiploma A worden behaald voor een bedrag van €
289,00. De prijs voor het behalen van het zwemdiploma A bij Sportacademie Nauwelaerts de Agé was
daarentegen veruit het duurste, te weten € 460,50 (per kwartaal € 112,00 + € 12,50 inschrijfgeld).
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Als voorwaarde voor de verlening van bijzondere bijstand geldt dat de kosten niet alleen voortvloeien
uit bijzondere omstandigheden, maar ook noodzakelijk moeten zijn. Vanwege dit
noodzakelijkheidsvereiste is de goedkoopst mogelijke voorziening (Krass Sport, € 289,00) passend en
toereikend. Van belanghebbende kan dus in alle redelijkheid worden verlangd dat zij gebruik maakt
van deze voorziening. Indien belanghebbende desondanks gebruik wenst te maken van een duurdere
voorziening, zoals bijvoorbeeld de zwemlessen bij Sportacademie Nauwelaerts de Agé, dan voorziet
de bijzondere bijstand hier in beginsel niet in. Om belanghebbende toch enige keuzevrijheid te geven
om te kunnen bepalen waar zij haar kinderen wil laten zwemmen, is de bijzondere bijstand op een
hoger bedrag vastgesteld dan voorvloeit uit het noodzakelijkheidsvereiste van de wet.

De stelling van belanghebbende dat de hoogte van de bijzondere bijstand is afgestemd op een
regionaal gemiddelde is dus feitelijk onjuist. Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat de toegekende
bijzondere bijstand meer dan kostendekkend is geweest, alleen niet voor het duurste zwembad in de
regio, te weten Sportacademie Nauwelaerts de Agé.

Gelet op het in dit verweerschrift verhandelde, blijkt dat het gevoerde bezwaar van mevrouw Stokkei
ongegrond is.
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Verweerschrift namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal in
verband met het door mevrouw D.E. Stokkei ingediende bezwaarschrift van 9 februari 2004. Het
bezwaar is gericht tegen het besluit van burgmeester en wethouders, genomen op 26
september 2003, betreffende de afwijzing van bijzondere bijstand voor studiekosten van een
rechtenstudie aan de Open Universiteit van Amsterdam.

Bekendheid bij de sectie Sociale Zaken
Mevrouw D.E. Stokkelontvangt vanaf 8 januari 2001 een uitkering ingevolge de Abw naar de norm
voor een alleenstaande ouder en een toeslag van 20% van het wettelijk geldende minimumloon.

Het omstreden besluit
Voor zeer uitgebreide informatie wordt volledigheidshalve verwezen naar de rapportage van 6 februari
2004 en bijbehorende beschikking van 7 februari 2004.

8

Ingevolge de uitspraak van de rechtbank Haarlem, d.d. 18 december 2003, is de gemeente
Bloemendaalopgedragen een besluit te nemen op de in de brieven van 15 juni 2002 en 12 juli 2002
vervatte aanvraag. In de brieven van 15 juni 2002 en 12 juli 2002 eist belanghebbende, naast een
aantal andere zaken, een volledige vergoeding van de door haar gemaakte studiekosten. Uit de
overwegingen van de uitspraak blijkt evenwel dat deze studiekosten hadden moeten worden
beoordeeld. Op 6 februari 2004 is alsnog de aanvraag voor bijzondere bijstand ten behoeve van
studiekosten afgewezen.

Het bezwaarschrift
Uit het ingekomen bezwaarschrift van 9 februari 2004 valt op te maken dat belanghebbende bezwaar
maakt tegen bovengenoemd besluit. Uit het bezwaarschrift blijkt echter niet eenduidig waarom
belanghebbende het oneens is met de afwijzing van de bijzondere bijstand. In het bezwaarschrift doet
belanghebbende een ongemotiveerd beroep op allerhande verdragsbepalingen. Zij verzuimt aan te
tonen dan wel aannemelijk te maken op welke wijze de daarin vastgelegde grondrechten worden
aangetast door de gemeente. Bovendien houdt het beroe~ op deze bepallngel1~e~env~ei:!1andmetde
af'vvijzingvan de-biJzdnaere~bijstarfd.
Slechtsdetweedeparagraafvan het laatsteblad van hetbezwaarschrift,heeftbetrekkingop de
afwijzing van het besluit waartegen het bezwaar is ingesteld.
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Belanghebbende stelt in deze paragraaf dat de sectie Sociale Zaken in de beschikking heeft vermeld
dat zij geen recht op scholing dan wel een vergoeding van de studiekosten heeft, omdat er voor haar
geen belemmeringen zijn tot de toetreding van de arbeidsmarkt ingevolge art. .114Abw. Vervolgens
stelt belanghebbende dat zij niet verplicht was om naar het CWI te gaan omdat zij was vrijgesteld van
de verplichtingen ingevolge art. 113 Abw. Bovendien zou aan haar zijn meegedeeld dat zolang zij niet
arbeidsplichtigwas, de gemeente bepaalt welke kosten vergoed worden. Tenslotte is mevrouw
Stokkeivan mening dat zij voor een nutteloos gesprek naar het CWI wordt gestuurd.

Het verweer
Belanghebbendestelt dat de sectie Sociale Zaken in de beschikking heeft vermeld dat zij geen recht
heeft op scholing dan wel een vergoeding van de studiekosten heeft omdat er voor haar geen
belemmeringenzijn tot de toetreding van de arbeidsmarkt ingevolge art. 114 Abw. Nergens in de
betreffendebeschikking is een dergelijke zinssnede opgenomen dan wel terug te vinden. De sectie
Sociale Zaken ziet zich voor een raadsel gesteld hoe belanghebbende tot deze bevinding is gekomen.
Voorts stelt mevrouw Stokkei in verband met de vrijstelling van de arbeidsverplichtingen dat zij om
deze reden niet naar het CWI hoefde te gaan. Belanghebbende was vrijgesteld van de
arbeidsverplichtingen ingevolge art. 113 Abw tot 19 september 2003. Normaliter zou zij dan ook niet
naar het CWI hoeven gaan. Echter, nadat mevrouw Stokkei een vergoeding van haar studiekosten
begon te claimen, was de sectie Sociale Zaken gehouden om de noodzakelijkheid van haar opleiding
te laten beoordelen door het CWI. Bovendien wilde belanghebbende destijds niet langer gedwongen
worden om te leven van een bijstandsuitkering, waardoor zij zich als Slaaf m/v voelde behandeld. In
dit licht is het dan ook uiterst merkwaardig dat zij zelf daarna de afspraak heeft afgezegd.
Belanghebbende voert hiervoor als reden aan dat zij geen kinderopvang had. Niettemin had het op de
weg van belanghebbende gelegen een nieuwe afspraak te maken op een voor haar betere gelegen
moment, bijvoorbeeld wanneer haar kinderen op school zaten,
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Hoe dan ook zou mevrouw Stokkei niet zomaar voor een nutteloos gesprek naar het CWI worden
gestuurd. Het gesprek bij het CWI ging dus feitelijk om meer dan alleen de combinatie arbeid en zorg
te bespreken.

De stelling van belanghebbende dat aan haar zou zijn meegedeeld dat de gemeente bepaalt welke
kosten vergoed worden zolang zij niet arbeidsplichtig was kan noch worden bevestigd, noch worden
ontkend. Desondanks zou een eventuele mededeling niet hebben geleid tot een ander oordeel over
de afwijzing van de bijzondere bijstand.

Overigens merkt de sectie Sociale Zaken op dat in verband met de vrijstelling van de
arbeidsverplichtingen een scholing of opleiding niet noodzakelijk kan worden voor de inschakeling in
de arbeid. Er dient immers een relatie te bestaan tussen de scholing en de wettelijk verplicht gestelde
inschakeling in het arbeidsproces.

8

Tot slot zij nog vermeld dat scholing op hoger beroeps,- of wetenschappelijk niveau in de regel, zelfs
zonder noodzakelijkheidsverklaring van het CWt, niet noodzakelijk voor de inschakeling in het
arbeidsproces zal worden geacht. Het algemene uitgangspunt dat is neergelegd in de Algemene
bijstandswet is immers dat iedereen zo spoedig mogelijk weer zelf in de algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan moet voorzien. Hiertoe wordt niet gerekend dat jarenlange studies met
behoud van uitkering (lees; gemeenschapsgelden) op universitair niveau worden gevolgd. De
opleiding (in casu losstaande modulen) die belanghebbende volgt aan de Open Universiteit van
Amsterdam, is derhalve niet noodzakelijk voor de inschakeling in het arbeidsproces.

De sectie Sociale Zaken is van mening dat het ingediende bezwaarschrift van 7 februari 2004 a) niet
ontvankelijk is daar de gronden van het bezwaar onvoldoende zijn gemotiveerd en b) voorzover het
bezwaarschrift de afwijzing van bijzondere bijstand betreft; ongegrond is.

-. OV~Ne/e~;'~~~f~~OO4- - ~= -~~=-Z-ç:::~~~~;{ji~~~~~~~-~-~.
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Gemeente
Bloemendaal

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Sloemendaal

COMMISSIE VAN ADVIES VOOR
BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Postadres:
Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postbus 201,2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl
Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl
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uw brief d.d.:

23 februari 2004
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

uitnodiging behandeling
bezwaarschriften

Sector en Kenmerk:

111/2004001904

Behandeld door:

R.S.J.M. Sakker

Datum:
23 februari 2004
Verzonden:

23 februari 2004
Doorkiesnummer:

023 - 5225588

Geachte mevrouw Stokkei,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief berichten wij u geen aanleiding te zien om de hoorzitting uit te
stellen. Het enkele gegeven, dat u een advocaat wenst in te schakelen is op zichzelf geen reden tot uitstel.

Daarbij merken wij nog het volgende op. Uw bezwaarschrift van 26 augustus 2002 betreft het niet tijdig
beslissen op uw aärivraag van15 juni 2002 om bijzondere bijstand in de kosterfvan zwemlessen voor uw
kinderen.Sijuitspraakvan 18december2003 heeftde rechtbankHaarlemde gemeenteSloemendaal
opgedragen om over dat bezwaarschrift een bësluit te nemen. Overeenkomstig de Verordening op de
behandelingvan bezwaar- en beroepschriften Sloemendaal 2003 moeten wij daarom dit bezwaarschrift alsnog
behandelen. Gezien de termijn, die de rechter de gemeente gegeven heefiom daarover te besluiten is een
verder uitstel niet mogelijk.

. De weerschriften inzake uw bovenvermelde bezwaarschriften zend ik u daarom in aansluiting op onze
uitnodiging voor de hoorzitting van 2 maart 2004 toe.

Voor de goede orde merkt de commissie tenslotte nog het volgende op. De commissie is onafhankelijk en heeft
geen binding met de gemeente. Op geen enkele wijze was de commissie of haar secretaris betrokken bij de
besluitvorming over de besluiten, waarop uw bezwaarschriften zien. In dit verband weerspreken wij uw
beweringen over een waanzinnige, willekeurige en hoogst manipulatieve werkwijze van onze commissie of haar
secretaris en evenzeer, dat de commissie of haar secretaris ervan geniet om in volle teugen uw gezin te
mishandelen. De commissie neemt daarom deze beweringen voor kennisgeving aan en beschouwt deze
daarom maar als niet gedaan.

Met vriendelijke groeten,

~ ~--'--"-"'<,~. ")

mr. R.S.J.M. Bakker.
secretaris

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

25 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bezwaar- & beroepcommissie
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

onderwerp: Ill/2004001904

Geachte mevrouw, heer,

-
In uw brief van 23 februari 2004 lees Ik dat u mij geen gelegenheid wilt geven
mijn dossier voor te leggen aan een advocaat en samen 'met hem bij uw
hoorcommissie te verschijnen.
U voert als argument aan dat de rechter u dit verbiedt.
Dit is onzin!

Ook weigert u te erkennen dat u mij geestelijk mishandelt
Het feit dat alle medewerkers op het Stadhuis van Bloemendaal mij
zelfbeschikkingsrecht over lichaam & geest ontnemen is voor mij voldoende
reden niet zonder advocaat naar de hoorzitting op 2 maart te gaan.
Bovendien geeft u niet aan hoe lang het gesprek duurt. Ook biedt u geen
onkostenvergoeding voor de oppaskosten welke ik moet maken voor mijn nog
jonge kinderen. Uw bevel is dan ook praktisch onuitvoerbaar.

Ik zal niet verschijnen op 2 maart 2004 omdat Ik uWwerkwijze als geestelijk
wrede mishandeling ervaar. Ik hoef mijzelf niet vrijwillig te laten ziek-treiteren.

9 Maart 2004 heb ik een gesprek met een advocaat.

Ik heb geen enkel vertrouwen in uw werkwijze.

e Met vriendelijke groet,
Desiree Stokkei



Gemeente
Bloemendaal

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

Bezoekadres:

Bloemendaalseweg 158,2051 GJ Overveen
Postadres:
Postbus 201, 2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl
Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl

Uw brief van:

19/02/2004
Uw kenmerk:

Sector en kenmerk:

2004001862
Datum:
27 februari 2004
Verzonden:

8
Onderwerp:

verzoek hoorzittingte verdagen
naar april 2004

Doorkiesnummer:Behandeld door:

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met onderwerp: verzoek hoorzitting te
verdagen naar april 2004.
Uw brief is ontvangen op 23/02/2004 en geregistreerd onder briefnummer 2004001862
Bij eventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

~--~-' ". ' ,~ ',,' ~ , ----

Uw brief wordt behandeld door de heer R. Bakker.
Die kunt u bereiken onder telefoonnummer (023) 522 5588

8

Wij strel!en ernaar uw brief omstreeks 05/04/2004

~-=- --
-'~"""-""""-'r)

hoogachtend,
burgemeesteren wethouders van Bloemendaal,
namensdezen,
medewerk(st)erSectie Bestuurs- en
Managementondersteuning,

te beantwoorden.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 522 57 45

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205
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Gemeente
Bloemendaal

Mevrouw D.E. Stokkei

Bezoekadres:

Bloemendaalseweg 158,2051 GJ Overveen
Postadres:
Postbus 201, 2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl

Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl

Donkerelaan 39

2061 JK Bloemendaal

Uw brief van: Sector en kenmerk:

IIiSoZa/

Onderwerp:

Opschorting WWB/Abw-uitkering
(herstelterm ijn)

Behandeld door:

L.H. Meijerink

Datum:
1 maart 2004
Verzonden:

1 maart 2004
Doorkiesnummer:

023-5225602

8 Uw kenmerk:

Geachte mevrouw Stokkei,

U ontvangt vanaf 08-01-2001 een (aanvullende) WWB/Abw uitkering voor de noodzakelijke kosten van het
bestaan. -- ~- ~- '-

Omdat voor u geen wettelijke ontheffing van de arbeidsplicht meer geldt en u weigert zich in te laten schrijven
bij hetCentrumvoorWerken Inkomen(CWI)schortenwij vanaf 1 maart2004 het recht op uitkering op.
Door deze weigering onttrekt u zich aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 113 Abw en daarmee aan
mogelijke arbeidsbemiddeling.
Het door u ingediendeberoepsschriftbij de Rechtbankte Haarlemtegenonsbesluitvan6 januari2004op uw
bezwaar heeft op grond van art. 6.16 Algemene wet bestuursrecht geen schorsende werking.
Indien u in uw weigering blijft volharden kunt u niet langer aangemerkt worden te behoren tot de kring van
rechthebbendenop bijstand.- Wij stellen u alsnog in de gelegenheid u voor 11 maart 2004 in te laten schrijven bij het CWI.
Indien u aan dit verzoek geen gehoor geeft, zullen wij het recht op bijstand met ingang van 1 maart 2004
beëindigen.

rtioOgachte!).d,--------
Burge eêSteren wethouders V

~?
oeme daal,

~
na s dezen,

d coördinator~y~R.'ESehwinkel. -- ~
--......-.....

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
Postbus 201,2050 AE Overveen. Het bezwaarschrift behoort binnen zes weken, nadat het besluit
bekend gemaakt is te zijn ingediend. Tevens dient het bezwaarschrift te zijn ondertekend en tenminste in
te houden de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205


