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Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met ais onderwerp: verzoek voor 'j oktober a.s. nadere
uitleg inzake discriminatie noodgedwongen ABW-uitkering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelendambtenaar
de heer R. Rehwinkel, tel.nr. 023-5225598

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

. Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
voor dezen,
medewerk(st)er Sectie Bestuurs- en
Managementondersteuning,

Bezoekadressen'
Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector [I Samenleving
Sector 1II Middelen

BNG bank, 28.50.01.205



26- augustus 2002 ~meente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
t.a.v. de Burgermeester
mvy. L.A. Snoeck-SchuUer

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Btoemendaal
023 5279457

AANGETEKEND

onderwerp: discriminatie

Geachte .~ Snoeck-Schuller,

Ik vind dat u mij en mijn kinderen disaimineèrt.
Wij leven noodgedwongen van een ABW-uitkering, tEmidden van de
~deren en de rijken.

e Discrimineren in de betEkenis van mii in -een afhankelijke en onderdanige
positie houden;mij--zowel financieel als-e~neel onder curatele
houden'. U 00ët dit door mijn bestaan in deze gemeenre 'dood te zwijgen'.
U-benteen-burgermeester die er:g..gesteld is-~het historische - en
culturele imago van de gemeente, maar niet geïnteresseerd is in de
kwaliteit van leven voor Minima. Afgezien van het feit dat u zich niet aan
de wet houdt, besteedt u-ook geen aandacht aan. ~ kwaliteit van leven
voor Minima in de media. In het Bloemendaais Weekblad worden de
bomen, lantaarnpalen, -verkeerssituaties -en-~sluiten besproken,
maar hoe Minima te midden van de rijken moeten leven is blijkbaar te
onbetangrijk. voor woor-den. Op het stadhuis kfljg ik geen betrouwbare
schdfte1i:ike-informatie-.waaruit blijkt dat u enig. r~ect heeft voor mijn
persoon en mijn kinderen.

e
In de. volgende~ina's van deze brief
. Leg ik uit op welk~ wijze mijns inziens u de wet niet naleeft
8- Leg.ik een pakket eisen voor welkeik ingewilligd wil zien

Ik.verwacht van u dat u voor 1 oktober 2002 serieus, genuanceerd,
inhoudelijk en schriftelijk dit schrijven beantwoord. Verzuimt u schriftelijk
te reageren ontneemt u mij de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan
de bestuursrechter. Een rechter heeft een offjciële reactie van de
burgermeester nodig inzake deze. Vindt u het niet nodig mij re
respecteren - en uw verplichtingen na te komen - zal ik bij de politie van
een andere gemeente aangifte doen van discriminatie door de Gemeente
Bloemendaal.



'"

e

In Nederland hebben wij - in Nijmegen ats ik mi goed herinner - een
vrouwe1ijke burgermeester die de verschiUen tusse(" inwoners goed wil
teren kennen en "probeert te overbruggen. Zij kiest ervoor 1 x per jaar te
verhuizen naar een andere wijk in de gemeente om zodoende te kunnen
dooneven wat de--medemens- ook voelt. Miss€hieA-~t u eens met haar
in gesprek gaan. Haar ideologieën en werkwijze zullen een enorme
inspiratiebron \lOOI:Bloemendaal zijn.
Uw handelwijze vind ik bijzonder laf. Op het stadhuis bent u aan het
werk. Hiervoor krijgt u een goed -salarisbetaald. Daarnaast heeft u een -
privé teven. Ik val uw asociale beleid aan, niet uw privé leven.
Onderscheid maken tussen werk en privé is voor mij onmogelijk.
Nedetiand is een land dat van ABW-gerechtigden Slaven maakt. door hen
te dwingen dat-werk in de-samenleving te doen waaQn mensen met geld
en macht 1)eeOzin hebben. namelijk kinderen opvoeden. ABW-ers worden
iA-die positie vastgehouden. dool':middel- van arm~e. U vernietigt dus
mijn privé leven - plus dat van mijn kinderen -terwijl ik nauwelijks
middeten heb om mijzelf te verdedigen en mijn bestaan te ontvluchtEn.
U vernietigt een vrouw zonder uw-handen-vuiL1:e-lt\f'ken. Gewetenloos.

Misschien tEn oventoede ik ben heel kwaad... Ik ben géén Slavin van de
Gemeente Bloemendaal en ik zal al het mogelijke ondernemen mijn
rechtspositie te"verbeteren.

Een kopie van deze brief stuur ik.naar Jan Marijnissen van de
SoCialistische Partij.

~t vriendelijke groet,

\~~-;Je
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U handhaaft de Wet niet

De Algemene Bijstandswet,-Gemeentewet &-.et Openbaarheid
van Bestuur
E>e-Gcmccntc BIeemeAàaaI- meet de-ABWvertalen-ip Minimabeteid. Dit
beleid moet ter inzage liggen op het stadhuis. Ik ben vaak genoeg op
gesprek geweest de afgelopen anderhalf jaar- om te kunnen constateren
dat de-Gemeente niet aan haar: informatieplichtkaQ voldoen. Besluiten
zijn onduidelijk, voorlichtingsmateriaal is niet aanwezig...maar komt later...
En ik moet er maar op ~ trouwen dat wat ik mondeling voorgeschoteld'
kr:ijg-afdoende is-voor-een- menswaardig bestaan ~dit dorp. Mondeling
gemaakte afspraken worden niet sc.hriftBijk vastgelegd en blijken later
ook geen waardevaste betekenis te hebben. Willckcurregeert. De
Gemeente i-s.-niette beroerd om die wiUekeUJ'te verl:>uigenin een voor
haar gunstige bewering zodra de Rijkscontroteur in' aantocht is om de
Gemeentelijke boekho'lding te controleren.
Denkt de heer R. Rehwinkel nu werkelijk dat ik niet tussen de regels door
kan tezen -inzijn briefVaA 1{)juti 2002 aan mij? Hij doet net alsof er
tussen een aanvraag ,VOOC-BijzondereBijstand en ~e afhandeling ervan
'maar 3 maanden tigt' en vergeet -gemakshalve even dat hij mij ook
maanden laat wachten voordat ik een:formulier.~invullen. Dat ik een
half jaar onder de armoedegrens moet leven mag ik niet benadrukken!

Het-werkelijkebeleid-datJk-aver mij-.uitgestort~g, heb ik voldoende
beschreven in de bijgevoegde brieven van 12 en 17 juli 2002. Het is
nutteloos de inhoud ervan in dit sduijven te herhalen. Waarom is dhr R.
Rehwinkel met inhoudelijk ingegaanap mijn brieven aan de Sociale
Taakgroep? Het komt er in de praktijk op neer dat ik als burger
geconfronteerd word met eengemeente-diehaar taken niet naar behoren
uitvoert. U dwingt mij tot het voeren van een klassenstrijd.

- Verdrag inzake de uitbanning van aHe vormen van discriminatie
van vrouwen.
Heeft u ooit wel eens van dit verdrag gehoord!?
Vrouwenhandet is verboden. Ik heb recht op kinderopvang, werk & studie.
Maar ook recht op de bescherming van de gezondheid. Ptus, recht op
uitbanning van discriminatie in economisch en maatschappelijk leven.
Voor u ben ik geen vrouw maar handelswaar...
U gaat met mij om alsof ik 'een stuk onbenul ben met een IQ van min-1OO
die je kan wijsmaken wat je wilt'. Een intelligent vrouwmens met
zelfbeschikkingsrecht mag ik niet zijn. Emancipatiebeleid is onduidelijk of
ontbreekt. Hoelang de wachtlijsten voor de kinderopvang zijn weet u niet.
Het uitstroombeleid voor het verlaten van de Bijstand is dus willekeurig.
De relatie tussen de gemeente en het CWI is onduidelijk.
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Het komt erop neer dat ik voor onbepaalde tijd mijn leven moet opofferen
aan- het materiaHsme-eR- de- maeAtslusten van het bestuur van de
gemeente-en haar rijke inwoners. Het vervangen van tantaampaJen die
nog goed fundioner-en is belangrijker voor het imago van 'cultureet-

historisch- BtoemendaaC dan kooPkra~eleid voor Minima.Het maatschappelijke klimaat is asod . Ik heb je geen familie en geen
gek!. dus ben ik niet echt: leuk-of interessant. Een 'bi~tandmoeder' is een
inferieur goed, waannee de rijken niet willen socialiseren. Dat ik een
vrouw ben met gevoelens telt niet mee! Dat ik niet vrijwillig voor mijn
leefsituatie kies-wil niemand horen. Juist omdat ik geen familie of geld heb
WOFdik in -een isolement gehouden~ U-geeft als bun}ermeester zelf niet
het goede voorbeeld in de -omgang met Minima. Ook u witt NIKS te maken
hebbenmethetsodale leven van ~eze groep mensen!

,--

Pakket eisen
Ik-eis dat u mij-toestuurt het Minima- & Emal\cipatiebeleid van de
Gemeente Bloemendaal.-

e

Mk:timabeleid-omvat
-- Uw-stëmdpunten en-befeid ten-aanzien- van-ar~e en leven in een

isolement in deze gemeente. Ik eis dat u bewijst dat het mogelijk is
van een ABW-uitkering, zonder familie, kinderen te kunnen opvoeden
tot intelligente,- sociaal mensUevenderzelfst~mdige wezens in de
Gemeente 8Ioemendaaf. U dwingt rij tot teven in armoede en
isolement dus mag ik -er vanuit gaan <lat u kunt bewijzen dat de
Rechten. van het KincLgewaarborgd .zLjnin beschaafd democratisch
Nederland. Welke maatregelen neemt u om deldoof tussen arm -en rijk
te dichten?

~ Koopkrachtbeleid.
Bijzondere Bijstand: de website van de gemeente geeft te vage
informatie... Ik wiLweten welke bedragen ik onder welke
omstandigheden krijg toegekend. Ik heb recht op het kunnen maken
van. een financiële planning... Ook wil ik weten waarom bedragen niet
kostendekkend zijn, bijvoorbeeld zwemles. Het argument 'wij gaan uit
van het regionaJe gemiddelde' gaat niet op. Ondanks dat ik geld voor
zwemles. krijg toegekend,moet ik nog ruim 300 ~uro betalen van de
ABW.Ook wil ik graag weten waarom u de kasten voor Ouderbijdrage
en Overblijven niet worden vergoed. Ik schat dat deze dit schooljaar
samen zo-n 350 Eurobedragen~ Dit moet ik vèn,de ABWbetalen. Ik
heb geen familie die mij een sociaal vangnet geeft, geen gratis
kinderopvang, kleding, speelgoed of dagjes uit voor mijn kinderen.
Ik ben dus aangewezen op het sociale beleid van de school om mijn
kinderen te kunnen opvoeden tot normale gezond functionerende
mensen~ Van school mag ik niet verwachten dat zij mij helpen mijn
kinderen uit een isolement te houden, wanneer ik geen Ouderbijdrage
en Overblijfkosten betaal. Een vriendenkring aanschaffen is in dit dorp
voor mij te duur~ Ik kan geen menswaardig leven leiden van een ABW-
uitkering. U dwingt mij mijn kinderen asociaal op te voeden.
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Stadspas Haarlem. Als BIoemendaatse ben ik aangewezen op de
voorzieningen- van de Gemeente Haarlem. De H;:iartemmers kunnen
gebruik maken van de Stadspas waannee zij korting krijgen in winkels,
bibtiotheek, zwembaden, <:uIture4eorganisaties enz. Ik kan de Stadspas
Riet aanschaffen.dus-loop ik-veel korting mi-s. Bov~ndien moet ik vaak
extra betalen omdat ik uit8loemendaal kom. Bijvoorbeeld bij Kreater,
die cursussen aanbiedt. U doet absofuut NIKS om de koopkracht voor
Minima op peiLte houden ot-te vet:hogen. Ik eis dat u voor de
8IoemendaaIse Minima deelname aan-de Stadspasmogelijk maakt of .

zelf een initiatief neemt waardoor ik - evenals de Haarlemse Minima -
meer koopkracht krijg.. Openbaar vervoer. In 200-2is het busvervoer ~d. Bovendien
heeft Connexxicon er geeR-probleem mee passagiers een uur op de bus
te laten wachten. Hietdoor ben ik:in -een -groter iSOlement
terechtgekomen. Met 21dei-ne kmderen-moet ik ~ eenmaal op tijd bij
school staan. Connexxicon gaat er blijkbaar vanuit dat alle
8IoemendaIers -een auto hebben,- de taxi fleffleft of tijd zat hebben
omdat zij bejaard zijn. Er zijn ook jonge gezinnen afhankelijk van het
openbaar vervoer1 Wat {)R(Jemeemt u om het openbaar vervoer
k'..valitatiefte verbeteren?

.

Emancipatiebeleid omvat
-- Uw standpunten en beleid tenaanzien-vanemanci~atie. Wat is volgens

u een menswaardig bestaan voor een aHeenstaande moeder?. Kinderopvang. Ik -eis dat u uitzoekt hoelang de wachtlijsten voor de
kinderopvan~ zijn en aangeeft wat u doet om-~l1gmogelijkhedên uit
te breiden. Ik wil weten in welk jaar ik aan de beurt ben voor
naschoolse opvang.. Ik sta voor onbepaalde tijdop de wachtiijstvOO\ kinderopvang, wat
met zich meebrengt dat 'ik verpli<:htop de bank moet gaan zitten
dementeren'. Ikwildatuhet-vOOf mijopn~t ten overstaan van
politiek.Den Haag en het CWI, om het voor mij mogelijk te maken te
studeren met bebolldvan uitkering en met studiekostenvergoeding.
Die wet uit 1995 - waarover de heer R. Rehwinkel spreekt in zijn brief-
is sterk verouderd en beschadigt mijn leven. Voordat tk een ABW-
uitkering kreeg studeerdej-k-al bij de Open Universiteit, daarmee wil ik
verder gaan.. Ik heb recht op gezondheid. Dat betekent dus dat u mij niet ziek
treiterL Ik ben niet minder vrouw dan u bent! En zeker geen Slavin...

Dagelijks word ik een beetje vermoord door mensen die weigeren te
accepteren dat !-evenvan een ABW,..uitkerinÇJ-levenin de Hel is. Wanneer
komt de nieuwe regering meteen Wet waarin ABW-ers verplicht worden
de PHvan Dryon te stikken? In Nederland ben je een goed mens wanneer
je anderen kapot getreiterd krijgt. Dat is hier een statussymbool...

MOot-~
~=-"., nde~r(
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CWI Zllid-Kennemerland

MW.DEStokkel
DONKERELN 39
2061 JK BLOEMEN DAAL

Kenmerk:
,
Datum:

23 september 2002
Contactpersoon:
Dhr J Sens

Uw kenmerk:
8109-110765-54

Doorkiesnummer:

023-5532300

Direct faxnummer:

-
Betreft:

uitnodiging intakegesprek

Geachte Mevrouw Stokkei,

Bij deze nodig ik u uit voor een intakegesprek op vrijdag 25 oktober 2002
om 10.00 uur op het CWIZuid-Kennemerland, Jansweg 15.

Tijdens dit gesprek zullen wij samen met u bekijken welke dienstverlening
voor u de beste manier is om aan het werk te komen.

U kunt bij de balie van het CWI aangeven dat u voor een kwalificerende intake
komt. Neem deze brief s.V.p. mee met uw bewijs van inschrijving van het
CWI en een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

8
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Mocht u verhinderd zijn, wilt u
dan zo spoedig mogelijk uw afspraak verzetten, telefoonnummer 023-5532300.
Indien u zonder bericht niet verschijnt op de afspraak dan gaan wij er vanuit
dat u geen prijs stelt op onze dienstverlening en wordt u uitgeschreven als
werkzoekende. Wij zijn genoodzaakt, indien u een uitkering heeft, dit te melden
bij uw uitkerende instantie.

Î

Dhr J Sens
adviseur we7k & inkomen

'-~-L
'1<:>0-1-

Jansweg 15

Postbus 1165

2011 KL Haarlem

Tel (023) 553 23 00

Fax (G-23) 532 38 64

www.cwinet.nl
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Désirée Stokkei
Donkerelaan 39
2061 Jk Bloemendaal
023-5279457

9 oktober 2002

CWI
Postbus 1165
2011 KL Haarlem
t.a.v. Dhr..1. Sens

onàerwerp: intakegesprek op 25 oktober 2002

Geachte heer Sens,

U heeft mij uitgenodigd voor een intakegesprek op 25 oktober 2002.
Helaas moet ik dit gesprek even voor onbepaalde tijd uitsteUen.

8 Zonder kinderopvang kan ik wertcen afstuderen wei vergeten. De afgeiopen weken
ieek het er op dat-ik kinderopvang bij de Toverhoed in Bloemendaal zou kunnen
krijgen op redelijKetermijn. Nu is er nog immer veel onduidelijk, zelfs met betrekking
tot de inschrijving.

Met:dhr D. van DelJtekom heb ik gisteren tEiefonisch mntact gehad. Hij informeert
bij-de afdeiing Weizijnvan de Gemeente weike ervaringen zij hebben met de
Toverhoed en op welke wijze ik gebruik kan gaan maken van de voorziening. Er is
meer tijd voor nodig.

Ik hebheiemaal geen familie, mijn buren zijn vnLoudjes en ik woon op
'vrekkenntveau' temidden van de rijken. Het is dan ook zeer moeitijkaan een oppas
te komen voor 1:kids-van 4"en 6 jaar oud! Voor de afspraak met u, de ~ , kan ik
ook mijn kids niet dumpen...

Ik neem contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak zodra de
8 kinderopvangafdoende geregeld is.

Met vriendelijke...g[oet,

. Désirée Stokkèl' ~"-""--""\
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L \ "'..".\

"~' "'. ... I
"" . .

/ '

) ", 3" "'1.:;' .,'

\Ç~.. ",.)fC;; jL-",, ,)




