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Onderwerp: bezwaarschrift opschorting WWB/Abw- uitkering

Aan dEiburgermeester mevrouw L.A.Snoeck-Schuller,

- U bent verantwoordelijk voor de werkwijze van ambtenaren op het stadhuis.
Ik acht uw schuldig aan geestelijk wrede behandeling &.chantage van
mijn gezin. U beleeft er erg veel plezier aan in samenwerking met de
~~urArk'ers. VaDde Sociale T~p &.Bezwaar- &.
beroepschriftencommissie mijn gezin ziek te treiteren.

Ik vlru:Lu &.uw collegae ~ Dhr. Rehwinkel, Dhr Van Deutekom, Dhr Meijerink en
Dhr Bakker -psychopatlsch werkende moordenaars die mijn gezin opjagen voor
uw macbtsspe1...ongeachtde gevolgen daarvan voor de kwaliteitvan leven van
mijzelf&.mijnjonge kinderen. U liegt zowel mondeling als schriftelijk over
de 9BPg..van zaken rond mijn dossier = de combinatie. Arbeid &.Zorg plus
CWI en mijn bijdrage daarin. Uontkent dat uw werkwijze tot
recbt$2al<en .. vernietiging. van ons leven leidt
Wanneer stopt u met liegen &terroriseren? Als ik in het ziekenhuis lig...en mijn
kinderen ineen pleeggezingeplaatst moeten worden...?
Welkdoel streeft u na met uw al 2 jaar durende geestelijke mishandelingvan
mijn gezin?

"

I,

In uw.brlef..van 1 maart 2004 stelt u dat u per 1 maart 2004 mijn recht
op bijstand beëindigt tenzij ik mijzelf voor 11 maart 2004 laat schrijven
bij het CWI.
u..stplt dat ik.weiger mijzelf te laten inschl'ijven bij het CWI.
Over welke feiten in mijn dossier spreekt u in relatie tot welk beleid en
welke wetten?

8

U venneklt ook dat mijn 2de rechtszaak tegen u met betrekking tot
besluit 2621 -het afwijzen van mijn verzoek om uitstel tot inschrijving
bij het CWt OIRdat de werkwijze van Bloemendaalleidt tot rechtszaken
i.v.m. de combinatie Arbeid &.Zorg en Bloemendaal eerst gemaakte
fO'I~ juridisch correct moet herstellen -geen grond is mijn recht op
bijstand voort te zetten. j
Op basis.. van welke wetsartikelen beslist u dat ik geen recht op bijstand
heb? l

En 1H..,arS.:IIilltin-de gemeente verordeningen dat u een uitkering stopzet
als door uw wanbeleid inschrijving bij het CWI nutteloos a.
onUiWO8Fbaar is~ Welke sanctiebeleid voert u?

L



U verwijst naar artikel 6.16 van de Algemene wet bestuursrecht. Het

h~7Ul2:ar oL ~rn-p-scbQrst.niet te werking ~het ~Uit waartegen hetis gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift. . nders is bepaald.
Ik ~ Q.~n advocaaL. Waarombeeft.v.-ÏA-bet-beslu.~ van 27 september
2003 aangaande de verplichting mijzelf te laten. inscbrijven bij het CWI,

niM gAUlA7~ artikel 6.16?Ik kan de bete. nis van dat artikel niet verklaren in relatie tot geplande
.~gtêliike misb:anl'lAlipQ-~mijg,.~il;1uwerziids .Ook weet ik niet wat
het artikel betekent als het bezwaar of beroep voortk6mt uit het
on"kAnn~nvaD ~fqp:abn Pl\-o~""Ujk neg." uitwerken van de
gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003 1
U 7ftAIct.J1aar.midde""-Om-mi.ioA~straftte kuRJ18A.-~ingen uw bevelen
uit te voeren. j
Kdjg-ik V_An bÏÏf..!:II"'d~..;tkprin9=m-hl.n ~kin4èren & ik leven op
droog -brood, melk, vleeswaren &~fruit-"""-kledin9--aanschaffen is dan
~g4DU'or~J\--'" totdat de rechterbepa.~t ~at er verder moet
gebeuren. ~
U.kiActervOOJ" mijn I(i", uit te hongeren...

Op instructie van de griffier van dereebtbanksector $estuursrecht dien ik
h~zwaa.r:Ü1otegen-U-Wbeshlit Qmcmiil+~tand per 1 maart te
beëindigen. J
Deze...briefwordt.toege.voegc;laal:t dossier .G4l132.,NABWbestuursrecht.
9 Maart 2004 heb ik een inventariserend gesprekjmet de advocaat.

--.~8
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f-

KernDunten
1. U verstrektmilgeen betrouwbare. informat«:t op groOOJlYaarvanik kan weten

welke werkwijze de Gemeente toepast. U houdt wettenèn de interpretatie
daarv.an voor mU.Jlerborgen z.adraJKQJLhet stMibuiSbvraag naar wetten,
minima -&emancipatiebeleid. Het maken van emancipatiebeleid vindt u niet
tot uw taken beboren..-heeft~persoonliik verteld-tijdens een gesprek op
26 september 2002. U beantwoordt mijn brieven niet iJlhoudelijk,waardoor
problemen.ê~aleren. Ik.bel:tovergele-v.e-rdaan-de..willekeurvan elke
ambtenaar die Iktegenover mij krijg. Zowelmondeling-alsschriftelijk.U kiest
stukies weLen terroriseert mij claarmee-zodrau vlndt dat ik uw commando's
moet uitvoeren, ongeacht het nut, de kwaliteiten hetejndresultaat van de
uitvoeri~U verspilt nu al.zeke.c3Q.OQQeurOaafihet treiteren van mijn
gezin. Tegelijkertijdgijzelt u ons in groter wordendé armoede.

2. Uontkent {de oorzaak van de-l1ste.-rechtszaak bilC!everwijzingnaar het
CWI. j

:L.~antkent dat uw werkwij?e..en ditutan bovengenoemde ambtenaren
dusdanig onbetrouwbaar, chaotisch &vol haat is dat ik door uw toedoen geen
nuttig. inhoudeJljkgesprek kan voeren op,.het-stadhuis van Bloemendaal of bij
het CWIover Arbeid, Studie & Zorg. Ik kan geen afspraken maken op het
CW4-.-ge.en.arbeidscontractQpstellen bij ee.n-werkgever omdat ik geen
eenduidige schriftelijke informatie van Bloemendaal krijg. Ik kan geen
toekomstplannen maken. omdat Ik u eerst. moet dwingen wetten correct uit te
voeren...en ik voor mijn rechten moet vechten. 1

4. U antkentmijn rechtspositie. en_cUe.van mijn-kinderen volledig. U behandelt
ons als Rechtenloze Slaaf m/v die uw onbetrouwbare wanbeleid op bevel
moet uitvoeren.



5, U stuurt mij brieven die elkaar inhoudelijk tegenspreken.
Ek...~QntkentnaL~eet"kmeRSrvan---v-IeeSc"&~bloed-ben-~elfbeschikkingsrecht

over lichaam &geest. U & uw cOllegae gaan ervan uiLdat u mijn gezin mag
beschadigen.

lL LJgeeft rwi-geerLgeJ~heidsamen-meteen,advocaat.de zaak in één keer
recht te zetten tijdens de hoorzitting, welke betrekking tteeft op het negatief

.. BitvOE~rp.nvan clp rpc:;~Jijkp uit~~vaq 15 december 2003.
8. U maakt misbruik van het recht, door mij tè-dwingen alierJei bezwaar- &

klachtpnpmcpdureso-te starten. -~aij7eltmijn gezin in een oneindige
bestuursrechtszaak ..en/of strafzaak. ---<-.

~"~werkwiize='Üm-~Bez'I\Jaar -&.J.1eroep-schriftencommissie is hoogst
onbetrouwbaar. ""'

10.U & uw colJeQ.~pjannen-- gezamenlijk geestpU-jke- mishandeling van mijn
gezin en geven daaropvolgend uitvoering aan. 1

1LWat ik ook--dQe,...~enige watJk-te horeIl..1a:ii~jS-'dat-ik het niet goed doe'.

t

1

8 Overzicht brieven
27 september 2003, oorzaak van de 2de rechtszaak
1. U wilt dat ik naar het CWIga om mijzelf te laten inschrijven, nu mijn dochter

5 jaar oud is. Ik moet werken.
2. U ontkent de oorzaakvan de 1sterechtszaak, nl dat u mij tegenwerkt bij de

uitvoering van de combinatie Arbeid, Studie & Werk.
3x- ~wULnieLwetefiQf ik. kinderopvang heb.
4. U negeert de economischesituati~ in het Jand, nl ruim 500.000 werklozen.
~.. UJlentJliet.geïnteresseercJ. in dEl-uitvoerbaarheid en d~~volgen van uw bevel

voor mijn gezin; de kwaliteit van leven voor mijn kids negeert u.
BelastinggpldvPr$piIUng.Nindtu blijkbaar irr~levant"<Kaopkrachtverslechtering
voor mijn gezin vindt u normaal. 1

6..-~ontkpnt Qnze.r~ U wijs~milniet op artikel 6.;16 van de Algemene
Bestuurswet, noch legt u mij uit wat dat artikel betekent in~Iatie tot de 1$te

rechtszaak of tot het aantekenen van_B&.QeJ1.tegen-êen.afwijzende beslissing
uwerzijds op mijn bezwaarschrift. U verstrekt geen betrQuwbare informatie.

7. U wist op 27 september 2003 dat de rechtszitting voor de 1ste rechtszaak zou
plaatsvinden op 9 oktober 2003. U legt mJi.nicatuit waar{)m u niet wilt
wachten op het resultaat van die rechtszaak. U negeert de rechtszitting.

a...~Bijhet nemen-van uw--besJisslngop..mijabezwaarschrift heeft u de
gelegenheid gehad de gerechtelijke uitspraak van het vonnis van 15
december 2003 positie{ te verwerken; dit verzuimt u.

9. Ik verwijs naar mijn brief van 16 januari 2004 gericht aan de Rechtbank
HaarleIDr.waarin ik Beroep aanteken.

10.Ik leg uit in mijn brief van 16 januari 2003 dat de werkwijze van de Bezwaar
&- beroepscommissie-,... hoorcommissie - onbetrouwbaar is; u rotzooit met
data en liegt over de werkvolgorde.

.

13 .. 14 oktober 2003
~_bcmek1u_p.eriliIDgetekend stuk da~cHtl1ieuwe.bijstandswet Wet Werk en

Bijstand niet uitvoerbaar is in overeenstemming in relàtie tot de Grondwet &
\lN:--'lerdr~vQor de mensenrechten.

2. U bevestigt de ontvangst van deze brief maar reageert niet inhoudelijk.
3 ILeiLdaLu de bl'ieLvan 13_oktober 20.0.3.alsAOQbehandelt als een

bezwaarschrift welke ik bij u indien omdat u aiS!burgermeester ..
ambt.eoaa&'..de.plicht "eeft de Grft"dwet.uit-te-voer~ft wat Uverzuimt
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voor mijn gezin. Ik verwijs naar mijn brief van 16 januari 2004 aan de
rechtbank Haarlem gericht inzake het bevel naar het CWI te gaan om
mijzelf te laten inschrijven. Ook verwijs ik naar mijn bezwaarschrift
op uw besluit 2851, de negatieve uitwerking van het rechtelijk vonnis
van 15 december 2003. In beide brieven vindt u mijn redeneerwijze
inzake de verplichte uitvoering van Gw a. VN

4. Ik acht u & uw collegae schuldig aan moedwillig taakverzuim.

Deel 1 Negatieve uitwerking gerechtelijke uitspraak 15 december 2003
4 Brieven waaruit blijkt dat de Bezwaar - & beroepschriften commissie Gemeente
Bloemendaal mij geen gelegenheid wil geven samen met een advocaat naar de
hoorzitting te komen, teneinde de zaak op het stadhuis afdoende op te lossen.

Deel 2 Negatieve uitwerking uitspraak 15 december 2003
7 februari 2004, besluit afwijzing bijzondere bijstand studie
1. U komt tot een afwijzing bijzondere bijstand studiekosten, een onderdeel van

de uitvoering van de uitspraak van de beroepsrechter van 18 december 2003.
2. Het vonnis is 15 december 2003 gedateerd, niet 18 december 2003 Ik heb

geen vonnis van de 18de....
3. U hamert op het feit dat ik moet werken en mijzelf moet laten inschrijven bij

het CWI. U ontkent dat uw wanbeleid in 2002 inzake studiekostenvergoeding
mede heeft geleid tot de 1ste rechtszaak. De rechter meldt in 2.2. &2.3. van
de uitspraak - samengevat - dat u tijdens de zitting heeft toegegeven
onvoldoende of onduidelijke informatie aan mij te verstrekken, waardoor ik
niet kan vertrouwen op uw beweringen. In de rechtzaal geeft u toe fouten te
maken, terug op het stadhuis ontkent u falen ...en gaat vrolijk verder met
pesten.

4. De rechter verwijst naar de brieven 2G augustus 2002, 15 juni 2002 plus 12
juli 2002 en het Beroep zelf van 29 november 2002. De inhoud ervan
negeert u zoveel mogelijk.

5. U komt opnieuw met artikel 113 Abw waaruit blijkt dat u gelijk heeft: 'ik moet
naar het CWI&werken'.

G. Artikel 114 Abw geeft aan dat ik onder bepaalde omstandigheden mag
studeren en daarvoor studiekostenvergoeding kan krijgen.

7. Wie bepaalt op basis van welke criteria welke opleiding ik mag volgen...en
onder welke omstandigheden? Wie bepaalt wat de arbeidsmarktbehoefte is?
U stelt dat de door mij gevolgde opleiding niet voldoet aan de criteria van de
Regering noodzakelijke scholing....
Over welke opleiding heeft u heL.en in welke verhouding staat die opleiding
met de criteria die u toepast?
Plotseling komt u met de mededeling dat het CWIde noodzakelijkheid van
een rechtenstudie aan de OU beoordeelt. U voegt daaraan toe dat u mij
daarom in 2002 heeft aangemeld bij het CWIen dat ik 'het gesprek heb
afgezegd'. U liegt!
De rechter concludeert dat uw voorlichting aan mij inzake die studie en de
relatie CWIonduidelijk is geweest en dat u dus fouten heeft gemaakt in die
periode...U ontkent het bestaan van brieven waaruit blijkt dat ik de afspraak
met het CWIalleen heb afgezegd omdat Bloemendaal weigert een
subsidieregeling kinderopvang op papier te zetten...en actief mee te werken
aan het realiseren van voor mij uitvoerbare kinderopvang plaatsen tijdens de
kleuterschoolperiode.
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In oktober schrijf ik dat ik nog immer geen betrouwbare info van u krijg op
grond waarvanik mijn levenkan inrichten.
Ook concludeert u plotseling 'dat ik toch geen recht op studiekosten gehad
zou hebben in 2002 'omdat u een stuk wettekst gevonden heeft waaruit dat
blijkt'. Dhr Rehwinkel stelt dat ik weiger mijzelf te laten inschrijven bij het
CWI...een absolute leugen....

8. In welke wet zijn uw voor mij verborgen gehouden criteria vastgelegd en hoe
kan ik mijzelf daartegen verdedigen zodra ik vind dat de wet in strijd is met
het VN-vrouwenverdrag? De rechter weet dat ik een rechtenstudie wil volgen
aan de OU'omdat dat het enige uitvoerbare is in mijn gezin' en gaat daarmee
akkoord.

9. U geeft niet aan op welke wijze u wilt meewerken aan het positief uitvoeren
van wettelijk vastgelegde studiemogelijkheden voor mijn gezin.

7 februari 2004, mij bezwaarschrift tegen besluit 2851, afwijzing
studiekosten
1. De gemeente Bloemendaal maakt misbruik van het recht en de goede wil van

de bestuursrechter. Ik word als Rechtenloze Slaaf gebruikt voor het in functie
houden van ambtenaren op het stadhuis, dus zijn al mijn grondrechten
aangetast. Ik kan alleen nog maar terugvallen op de Grondwet &
Mensenrechten verdragen, nu ik mijzelf moet verdedigen tegen 'de poging tot
moord op mijn lichaam &geest van Bloemendaal'.

2. Neemt een rechter een dossier in behandeling waarbij van de voren vast
staat dat de gemeente Bloemendaal de vrijheid krijgt de gerechtelijke
uitspraak negatief mag uitvoeren? Tijdens de zitting heeft de rechter
aangegeven mij te willen helpen 'omdat er overduidelijk iets moet worden
rechtgezet op het stadhuis' Stuurt de rechter het willens &wetens aan op
het voeren van een onophoudelijke stroom Bezwaar - & beroepsprocedures
inzake een ABW-dossier? Het lijkt mij van niet.

13 februari 2004
1. Het college van B & W bevestigt de ontvangst van mijn bezwaarschrift tegen

besluit 2581, bijzondere bijstand studiekosten.
2. Het verweer van het College van B & W inzake afwijzing bijzondere bijstand

studiekosten aan de OU. Bloemendaalontkent structurele fouten te hebben
gemaakt in 2002. Op 16 april 2002 heb ik vrijwillig een studietraject I
reïntegratiecontract afgesloten met de Sociale Taakgroep, ondanks dat mijn
dochter nog geen 5 jaar oud was en ik geen arbeidsverplichting had.
Bloemendaalontvangt extra geld van het Rijk door mijn medewerking; in ruil
daarvoor weigeren zij mij te helpen als blijkt dat het traject in de praktijk niet
uitvoerbaar is. Zie mijn brief van 8 mei 2002 aan het college van B &W.
U weigert mij te behandelen als een vrouw met gevoelens en rechten. Het
feit dat ik een beroep doe op het Vrouwenverdrag beschouwt u als zijnde
'een ongemotiveerd beroep op allerhande verdragsbepalingen'.
De burgermeester verzuimt haar taken; zij is wettelijk verplicht mij
zodanig te behandelen dat alle vormen van vrouwendiscriminatie
worden tegen gegaan. Zij voert absoluut NIKS uit...er staat helemaal
niets op papier waaruit blijkt dat de ambtenaren op het stadhuis
actief meewerken aan het mogelijk maken van reïntegratie van de
alleenstaande bijstandsouder op basis van rechten.

3. U stelt dat er voor mij geen belemmeringen zijn tot de toetreding van de
arbeidsmarkt ingevolgde art.114. Abw...en dat ik dan ook geen
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studiekostenvergoeding krijg. In 2002 word ik in steeds groter wordende
armoede gegijzeld & geterroriseerd met leugens &wiilekeur over de relatie
CWI&Gemeente Bloemendaal door ambtenaren. De oorzaak van de lste

rechtszaak Welke feiten bepalen dat er voor mij geen belemmeringen zijn
tot toetreding tot de arbeidsmarkt? Feiten & emancipatiebeleid
verstrekt door Bloemendaalontbreken.

4. U stelt dat ik mijzelf als Slaaf mjv behandeld voel omdat ik gedwongen word
van een bijstandsuitkering te leven. U vindt het dan ook vreemd dat ik de
afspraak met het CWI heb afgezegd om redenen dat ik geen kinderopvang
had Zonder kinderopvang en subsidieregeling kinderopvang kan ik
geen inhoudelijke gesprekken bij het CWI, een Onderwijsinstituut of
Werkgever voeren.

5. En omdat ik niet wettelijk verplicht was te werken is er sowieso geen
verband met scholing. Dit is vrouwendiscriminat'ie! Ik mag mijzelf
niet ontplooien en voorbereiden op herintreding op de arbeidsmarkt
dmv studie zolang ik muurvast zit aan de opvoeding van mijn
kids...en ik niet kan werken U voert een actief beleid gericht op
vergroting van vrouwendiscriminatie en het juist kansarm maken van
mijn persoon op de arbeidsmarkt.

6. Het college verklaart het bezwaarschrift niet ontvankelijk omdat mijn
bezwaar onvoldoende gemotiveerd is...en mijn bezwaar is ongegrond
inzake studiekostenvergoeding.

Het verweer van het college van B & W inzake het besluit afwijzing
bijzondere bijstand zwemlessen.
Ik heb geen afwijzend besluit zwemles ontvangen, dus ook geen
bezwaarschrift geschreven aan de bezwaar - &
beroepschriftencommissie.
Van het Conege van B & W krijg ik dus een verweer op grond van een
niet geschreven bezwaarschrift.

U bent gek.
8

Ik krijg geen gelegenheid samen met de advocaat op de hoorzitting de
zaak recht te zetten.

Nieuwe ambtenaar Dhr L.H. Meijerink neemt mijn dossier over van
Dhr J. W.o. van Deutekom
1. De werkwijze van Meijerink is een grote puinhoop. Bovendien stelt hij dat hij

niets te maken heeft met rechtszaken of de rechtsgeldigheid van Rijks- &
gemeentebeieid.

2. 20 januari 2004 = heronderzoek WWB.Die wet bestaat niet[ ik verwijs naar
mijn aangetekende brief waarin ik stel dat de WWBniet-van toepassin9
verklaard moet worden. Ook ben ik het oneens met de brief en Nieuwsbrief
WWBvan Bloemendaalf waarin staat dat voor mij opleidingsniveau, &
werkervaring niet gelden bij sollicitatieplicht. Ik moet elke baan accepteren.
Ik eis dat u de nieuwsbrief WWB Bloemendaal en de correspondentie
tussen de heer Meijerink beschouwt als onderdeel van mijn
aangetekende brief aan u van 13 oktober 2003 & het beroep van 16
januari 2004 bij de rechtbank inzake het CWI &
arbeidsverplichtingen.
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3. 22 januari 2004 = Ik ontvang van u het bevel mijn kids te verdelen over 2
adressen & 2 kinderdagverblijven. Elk kind op een ander adres. Ik moet naar
het CWIom mijzelf te laten inschrijven teneinde Arbeid, Studie &Zorg
mogelijk te maken. Ik krijg van u opnieuw geen schriftelijke subsidieregeling
kinderopvang Meijerink erkent wel dat ik niet uit ben op
arbeidsplichtontheffing, maar beschrijft niet de ware oorzaak van mijn
uitgangspunt dat een bezoek aan het CWI nutteloos is. Ook erkent hij de
economische situatie in het land niet - stijgende werkloosheid - , welke leidt
tot veel belastinggeldverspilling voor vrouwen die verplicht worden te
solliciteren op banen die er niet zijn. hijj erkent de moeilijke situatie waarin ik
mijn kids moet opvoeden evenmin. Ik heb geen familie doordat ikzelf ernstig
mishandeld ben; naast officiële kinderopvang ben ik aangewezen op de
zwartbetaalde oppas een onbetrouwbare bron....

4. 24 januari 2004 = Ik schrijf Meijerink wat ik vind vah zijn voor mij
onuitvoerbare bevel. Ik word opnieuw als Rechtenloëe Slaaf mjv behandeld.
Meijerinkontkent de oorzaken van de 1sterechtszaak, ontkent de aanleiding
tot de 2derechtszaak inzake het CWI. Ik ben woedend.

S. 2 februari 2004 = Reactie op telefoongesprek met Meijerink over mijn brief
van 24 januari 2004. Meijerink vertelt duidelijk dat de rechtszaken hem niets
interesseren. Hij stelt ook dat ik weiger te werken omdat ik niet aanvaard dat
ik mijn kids moet verdelen over 2 verschillende kinderdagverblijven Het
interesseert hem nog minder dat ik door mishandeling nu geen familie heb en
dat het in armoede een zware taak is mijn kids gezond sociaal op te voeden.
En hij stelt dat ik weiger te gaan werken 'omdat hij voor mij een baan heeft
op een Katholiek verpleeghuis voor nonnen'. Toen ben ik geploft! Wij hebben
scheldende ruzie gehad. Ik ben geen Slaaf! En ik wil helemaal niet
gedwongen worden in een klooster te werken temidden van zwakbegaafde
nonnen. Meijerink wil de Gw &VN niet uitvoeren.

6. 10 februari 2004 = ontvangstbevestiging van Bloemendaal inzake mijn brief
van 2 februari 20041 gericht aan Meijerink. Dhr. Rehwinkel zal de brief
omstreeks 17 maart 2004 beantwoorden.

7. 13 februari 2004 = Meijerink stelt dat de WWBin werking is getreden per 1
januari 2004, dat mijn dochter 5 jaar is en dat ik moet werken. Ga ik niet
naar het CWI kan dit leiden tot het opleggen van een maatregel. Hij vindt de
deugdelijkheid van wetgeving irrelevant bij het uitoefenen van zijn taken ten
opzichte van mij. Ben ik van mening dat ik onder de huidige omstandigheden
niet naar het CWI kan - werk & zorg niet kan combineren - moet ik bij het
college van B &W bezwaar aantekenen. Opnieuw word ik uitgenodigd voor
ene gesprek met Meijerink om op het stadhuis de combinatie werk & zorg te
bespreken.

8. 14 februari 2004 = Ik schrijf Meijerink een brief waarin ik duidelijk stel dat
ik eerst wil weten hoe Bloemendaal het vonnis van 15 december 2003
uitvoert. Ik eis dat hij bewijst dat hijzelf de Grondwet &VN-verdragen
uitvoert. Ook stel ik dat ik elke keer opnieuw dezelfde bezwaarpocedures
moet starten bij het college van B & W. Ik had al mondeling uitgelegd dat ik
vind dat ik geestelijk wreed behandeld word...en daar niet in mee kan
gaan...Ik eis dat Meijerink schriftelijk duidelijk maakt dat hij de WWBwel in
overeenstemming met de Gw &Vn wil uitvoeren...en mij mijn rechten geeft.
Die brief zal ik toesturen aan de rechtbank om de griffier van de rechtbank te
laten bepalen of de 2derechtszaak gestopt kan worden.



9. 1 maart 2004 = Ik ontvang de brief van Rehwinkelwelke aanleiding is voor
dit bezwaarschrift aan het college van B & W.
Opnieuw wordt herhaald dat ik verplicht ben naar het CWI te gaan, dat ik
weiger...en dat mijn uitkering wordt gestopt als ik blijf weigeren.
Mijn brieven aan Meijerink zijn niet inhoudelijk beantwoord.
De oorzaken van de rechtszaken worden nog immer ontkent.
Ik krijg geen kans met een advocaat naar de hoorzitting te gaan op de zaak
juridisch juist af te ronden.
Ik krijg geen brief van de gemeente Bloemendaal waaruit blijkt dat zij de
WWBwillen uitvoeren in overeenstemming met de Gw &VN...en dat op basis
van beleid dat gefundeerd is op wetten...de 2derechtszaak gestopt kan
worden.

Tot slot:
De inkomensspecificatie is onjuist...en ik dien hiertegen bezwaar in bij het college
van B &W. De verrekening van kinderalimentatie is te hoog.-
U heeft 2 jaar van mijn leven vernietigd...en u bent niet van plan uw
sadistische werkwijze te veranderen.
U bent een gewetensloze vrouwen - & kindermoordenaar ...omdat niet
duidelijk is op welk moment u bereidt bent mij als vrouw& moeder met
mensenrechten te behandelen....

De werkwijze van de bezwaar - & beroepschriften commissie is hoogst
onbetrouwbaar. Kan ik om welke reden dan ook niet met een advocaat
komen, is het de rechter die bepaalt wat verder moet gebeuren.

Desiree Stokkei
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Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

BW/tt/33202 Haarlem, II maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake:StokkeVGemeente Bloemendaal
Opschortin2 WW/ABW-uitkerin2

Geachte mevrouw StokkeI,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van het heden door mij ingediende bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal van I
maart 2004 waarbij uw uitkering werd opgeschort met ingang van I maart 2004.

Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud welke voor zich spreekt.

Ik verzoek u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met mijn secretaresse voor het
maken van een afspraak teneinde de inhoudelijke gronden van de verschillende
bezwaarschriften nog een keer door te nemen.

Gaarne van u vernemend,

Hofachtend'

'-'"

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover
deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.
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Per fax: 023-5225566/Tevens per post
Burgemeester en Wethouders
Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

BW/tt/33202 Haarlem, 11 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake:Stokkel/Gemeente Bloemendaal
Bezwaarschrift opschorting WWB/ ABW-uitkering

Geachte heer/mevrouw,

Tot mij heeft zich gewend mevrouw D.E. StokkeI, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan de
Donkerelaan 39, geboren op 11juli 1965 met het verzoek namens haar een bezwaarschrift ex
artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrechts CAWB) in te dienen tegen uw besluit van 1
maart 2004 waarbij het recht op een WWB/ABW-uitkering wordt opgeschort vanaf 1 maart
2004.

De reden van dit besluit is daarin gelegen dat cliënte zich ten onrechte niet zou hebben
ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen.

Cliënte kan zich met het besluit niet verenigen.

Ter toelichting merkt zij op dat zij reeds in april 2002 een studietraject heeft afgesproken met
de gemeente Bloemendaal. Cliënte heeft 2 kinderen te weten Cician A. Algra geboren op 17
september 1998 en Luther E. Algra, geboren op 12 september 1996. Ofschoon cliënte in
2002 hiertoe geenszins verplicht was, heeft zij altijd naar uw gemeente de wens te kennen
gegeven om via het volgen van scholing weer aan het werk te komen. Wel heeft zij
aangegeven dat het voor een alleenstaande moeder niet gemakkelijk is om de opvoeding van
kinderen en studie en werk te combineren. Cruciaal is dan ook dat van de zijde van de
gemeente Bloemendaal een adequate begeleiding plaatsheeft waarbij enerzijds de
studiekosten worden vergoed, kinderopvang goed wordt geregeld en het aanvaarden van een
functie gecombineerd moet worden met studie c.q. kinderopvang. Aangezien de gemeente
Bloemendaal in de begeleiding tekort is geschoten is cliënte tussen het wal en het schip
geraakt.

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.0] .54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover

deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.
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Cliënte wenst bewerkstelligd te zien dat zij alsnog via scholing, adequate kinderopvang zij
weer aan het werk gaat. Om die reden heeft zij zich dan ook op 10 maart 2004 laten
inschrijven bij het CWT.Gelet op heb bovenstaande verzoek ik u dan ook het bestreden
besluit te vernietigen en te bepalen dat cliënte alsnog recht heeft op een uitkering ingevolge
de WWB/ABW.

Hoogachtend,

-
B. Wernik

.


