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Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met onderwerp: reactie op brief
dd 13-02-2004 iz uitnodiging gesprek 18-02-2004.
Uw brief is ontvangen op 16/02/2004 en geregistreerd onder briefnummer 2004001670
Bij eventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

Uw brief wordt beharïdek:Jdo6t'dè heerR. Rel'iWmRel-:-
Die kunt u bereiken onder telefoonnummer (023) 522 5598

-- - - --

Wij st ",ernaar uw brief omstreeks 29/03/2004 te beantwoorden.
\

. hoogachtend,
burgemeesteren wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
medewerk(st)erSectie Bestuurs- en
Managementondersteuning,

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 522 5745

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

20 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalse weg 158
2051 GJ Overveen
College van B &W

Onderwerp: bezwaarschrift tegen inkomensspedficatie over de periode
01-01-2004 tlm 31-01-2004

Geachte mevrouw, heer,

Ik ga niet akkoord met de inkomenspecificatie welke betrekking heeft op de
periode 1 januari tlm 31 januari 2004, cliënt nummer 01.5D.651

~
U heeft bij korting inkomenalimentatie kindereneen bedrag van 559,12 euro in
verminderinggebracht op de algemene bestaanskosten.
Tijdenshet heronderzoek op'l.8 januari 2004 is opnieuwgoedgekeurddat de alimentatie
545,00 bedraagt. Ookverwerkt u de gegevens welke ik verstrek op het
heronderzoekformulierniet correct.

Is dit onderdeelvan uw treiter-strategie in relatie tot mijngezin?

U weet dat de salarissen 'bevroren' zijn voor het jaar 2004, dus het is nogal vreemd dat
u op eigen initiatief bepaalt dat mijn ex-partner meer kindaralimentatie aan mij betaalt.

Ik verwachtvan u dat u per omgaande de gemaakte fout corrigeert.

Tot slot.
Volgendeweek kan ik een afspraak met advocaat de heer W. Fischermaken.
Hijheeft mijal te verstaan gegeven dat ik geen gesprekken meer met medewerkers van
de gemeente Bloemendaalmoet aangaan zonder raadsheer.

Is dit wat u wilt? Een gezin ziek treiteren?

8 Met vriendelijke groet,
Desiree Stokkei

~~



Verweerschrift naar aanleiding van het op 22 maart 2004 ontvangen bezwaarschrift van
Mevrouw D. Stokkei, geb. 11.7.1965, wonende Donkerelaan 39,2061 JK BloemendaaL
Het bezwaarschrift richt zich tegen de wijze van vaststelling van de inkomensspecificaties ter
berekening van de algemene bijstand over de maanden januari en februari 2004.

Toelichtinq aanvraaq/besluit
Mevrouwontvangtvanaf08.01.2001 Wwb/AbwuitkeringvanBloemendaalconformde normdie geldt
vooreenalleenstaandeouderwaaropdealimentatie(in 1999f 1.000,- ;€ 453,78) per maandwerd
gekort. '

De qrond van het inqdiende bezwaar
Mevrouw is van oordeel dat slechts verrekend kan worden het daadwerkelijk door haar ontvangen
bedrag en niet het bedrag waarop zij eventueel recht zou kunnen doen gelden.
Mevrouw ontvangt aan aliméntatie € 545,- per maand en vanwege de wettelijke indexering wordt
€ 559,12 op de uitkering gekort. .

8

Verweer qemeente Bloemendaal
In de echtscheiding beschikking van 5 oktober 1999 is bepaald dat de man rnet ingang van de datum
dat deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand aan de vrouw f 500,-
per maand per kind betaalt, vermeerderd met iedere uitkering die hem op grond van geldende wetten
of andere regelingen voor die minderjarigen zal of kan worden verleend.
Hieronder dient begrepen te worden de wettelijke indexering die ieder jaar wordt vastgesteld op 1
januari. Vanaf 2000 is dan ook rekening gehouden met de wettelijke indexering.
Het is niet zo, betrokkene heeft dit punt naar voren gebracht, dat vanwege het bevriezen van de
ambtenarensalarissen de wettelijke indexering stopt.

Conclusie
Geletop de inhoudvandit verweerschriftdienthetbezwaarongegrondte wordenverklaarden de
kortingvan€ 559,12vanwegealimentatiegehandhaafdte blijven.

f "

~thoofd var;/de sectörSamS'hle,Ving,
~""", ,I ,; / ,-"

P. G .A..pETbp.:- ,-.,:f--::::-~ ~

o~ervee;7!a'\'~ef)-r--I'
11

//

Ij

.



2 -- (\J-- ~
,--

Jaap van Luin
~
::I
haarlem

beste désirée
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Ik je strijdvaardige brief gelezen, en nog eens gelezen.
Vóór ik uit het ziekenhuis wegtrok heb ik heel veel brieven ,die ik in de loop der tijden kreeg
van allerlei mensen weggedaan. .
Ik herinner me een brief ,waarin je me verweet dingen niet gezien of ondernomen te hebben.
Maar heel precies weet ik dat niet meer. "
Verreweg de meeste dossiers van mensen die in het ziekenhuis behandeld zijn, worden na
tien jaar vernietigd.
Ik laat het nog uitzoeken ,maar ik vrees dat het dossier er niet meer is.
Ik kan je dus helaas niet helpen aan schriftelijk materiaal voor jouw strafklachtt€gyn B 2.

Nogmaals ,ik vind je brief heel strijdvaardig en goed gesteld.
Je vecht als drie vakbonden en drie politieke partijen tezamen.
Maar ik vraag me af of al jouw,.ook volgens mij vaak terechte, verwijten en aanklachten.in
een juridisch kanaal thuis horen.
Sommige dingen waarvoor en waartegen jij vecht hebben met geld te ~en ,andere dingen
met respect. e,nrechten van het kind of rechten van de mens,andere zaken met politieke
prioriteiten.
Ik begrijp uit je brief dat je ook financieel gevangen zit en daardoor geblokkeerd wordt in je
ontplooiings(studie)wensen.Dat is natuurlijk v~schrikkelijk verve,!end.

Gro~~ /zJlJaap va um
8

~
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Haarlem, 26 mei t 983
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Op 23-04-1983 zagi:;n 1ï/iJ viJcr het eerst u'., peL iër.te DesJree $bJ~k~.~ geb.
î1-07-1965, wonend~ Engelenbur'g 333 te Haarlem, die opgenolilenwer~cna .

een tentame~ suicide met anti-e~ileptica. .

Uv: felerel'ltie:

Of!lP. refe,;:l'!ti~. JvL!EJ
Toes/ei 2313
êelref!'

~~.a~i~~ger~:;~(:;tg ~~O;\..Zi.in ~~~Ç"Sr;~~..W'
~,\ ~~ \ft "'e.\ OaAeJ.tz-" ~e \C!.C)~.
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2. De grote problemen binnen het gezin. De behangzaak van h~ar vader is
wegens belastingscnülocm gesleten. Er zijn hierdoor veel finar:cië1e
prcblemer. en spannir.gen binnen het gezin gekon~n. Haar moeder praat
vee1 ,net haar over deze pt~oblemeJi~ze probeer.t h.:lar.moederzo veel mogê-
lijk te helper. en te steunen. 4~ vindt dat ze daar-omniet over haar
eigen problemen kan~praten. Half 13-jërige broer iS .la januari 1983
weggetopenen enke1t: dagen wegg~bleven~ .

3. Oe slt:ds ve1e jaren bestaande epileptifornle aanval1en, waarbij .ZE
bewusteloos raakt en trekkingen vertoond. Ze is de 3fg~lopen drie
jaar bij di verse tH"tser:gewee.st~ die nogal tegenstdjdig€ uitspraken
gedaan hebben over de oorzaak van deze aanvallen... . -. .

,

~

Ze heeft haar ouden; een afscheidsbrief geschre'ler., waarin ze al deze
problemenverteld heeft. Ze heeft altijd het g€vûel gehad ouder te zijn
dar. dat ze werkelijk is. Ze heeft geen vriéndinnen en heeft hier ook niet

zoIn behoefte ~an. Op dedetailhandelscho?l~ ~e~ft ze weinig~sontact met :,-
de andere lee}~lingen. ~ ~$ ~ ~ h\.~ ~ (4A..

~"" t\~ ~ tV!N1r "'",i't ~~o. \~'-'-~o.J\S
Wij hebben Deslrti? ëiaarna, Sé:. : met haai' 0uders top'Gnze polik1iniek
teruggezien. Ze vertelt, dat ll;: alles met ~"dH"-ouders heeft r!~',)~gepraat.
Ze vindt, dat ze losgekomen i~ ~an haar p:vL1emen en wee~ weE~ wat ze met
haar toekomst wî1. Ze voe1t da t haar oudei'S ~r-~; .-:,rgzaàm zi jr. :Jeworden en
haar broertje h'Judt haar OOi<in de gaten. Ze :'T" "r;~ i'iee-r zin cw dil'!gen

te ondernemen.{)Jf. ~e~J " ~\ .~~~ ~~~.

. ~..\t~~ «.Y\ ~\;-",~Ül.°"1"~~ I. 1V\;;... t..mor

\.~ ~-~~':'_~~~ ~1-I~-~~eRrSt.EäSabetb's of Groote Ga3thuis ~ 'C' "'~ c2..,
Soemaa'o'e","'ri22, Haartem'
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vervolg brief Desiree $tokke1 d.9. 26 mei 1983
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HÇ.arouder5 ver'tellen d?-t ze.,9.e l~i.ltst,eJë;):~n"ind\:tdaaá veel met hun
eigen final}cHHe- er. huwelij~~$;p.robletlJ~i1;,bei+g'geweestzijn. Haar moeder

.durft niet met ar.d~ren ;)ver de;~~p:r,ni1emer.te praten en heeft hier aitijd
met Desiree over ge9raat. Het11ef§t zou h~ar maederzien. dat haar man
zelfstandig gaat wonen en zevoeltzîch hierin gest-=:uflddoor Desiree.
Ze kan slecht tegen de p~ss;evè enong"e'Ïntere-sseerde houding van haar' man.
Barst soms uit elkaar tegen hem en vliegt hèm aar.. Zè voelt zich erg on-
rustig. - .

Devader van Desiree is bang dat ze te sne1~ t~ veel wil en zichzelf weer
voorbij loopt. Ze zouden graag iemand hèbben om op terug te vallen, als ze
het niet meer a~nkunnen. Ze geloven, dat na de r2chtszaak OVErhet faillis-
sement.le weer tot rust zullen komenen de gespannen sfeer wat zal vermin-
deren .'

Observatie:

Oesiree maaktnog een' gespannen indruk, let erg op haar moederen praat
soms gereserveerd over bepaalde ~roblemefl.
Haar vader zit er verslag.f;n, gesl:agen bij, is oprecht be:lOi-gd{)ver zijn
dochter. Haar moeder is druk en gespannen. neemt veel aandacht voor zich-
zelf in het gesprek. '.

Er is afgesproken" dat 2e c9.ni~,ç.f;'Q.pztên~n nEmen r.J€t hun huisai~ts en nog

t~. .~jd~' opv~e~1~H~~T~;:;u;t;~n. 'I~~~~onclusie: .- .

Een 17-jarig. veel ouder uitziend meisje, dat het leve~ niet zag zitten.
OCZ('~\~.,-,'t ~\tGe'" <?A de finanêië1e- er:huw::lijksproblemen van
naar Quaers, ne1:gespannen klimaat thuis~ haar aanval1en

. ~ het feit ~at ze al deze probl{:menzelt wlIoe 0;;-
IU;)::..!:nZlJn vermoectt::lijk de aanleiding tot dez~ ze1fmöordpoging geweest.

Voor de begeleiding lijkt, het van be~ang dat de oudei~Sop één of andere
wijze~ mogelijk met hWlpvan F~atschappelijk werk uit hun spanningen
komen, en dat Desiree zich i~'de door haar gewenste (ze heet uiteindelijk
niet voor niets Oesiree) richting kan ontwikkelen.
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van L~int psychiater


