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Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met onderwerp: oproep tot getuige in ABW-rechtzaak IStokkel.
Uwbrief is ontvangen op 14 juni 2004 en geregistreerd onder briefnummer 2004005120
Bijeventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wiju dit nummer te vermelden.

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

te beantwoorden.

- hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
medewerk(st)er Sectie Bestuurs- en
Managementondersteuning,

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



Rechtszittina: 24 juni 2004, om 9.40 uur Florapark 1
Dossier 04/132 NABW VOO
Stokkei / college van B &.W gemèente Bloemendaal

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5219457

Getuiaen:
Dhr R. Rehwinkel, coördinator van de Sociale Taakgroep
Dhr R. bakker, secretaris van de Bezwaren - en beroepcommissie

Vr.@Qenvoor R.Rehwinkel

1. Waaruit blijkt dat u de ABWI WWBuitvoert in overeenstemming met de
Grondrechten -EVRM,Vrouwenverdrag &Verdrag inzake economische, sociale &
culturele rechten -van mw. D. StokkeI?

8 2. Waarom weigert u schriftelijke informatie te verstrekken - waaraan mw Stokkei
haar rechten kan ontlenen -over de wijze waarop u de ABWI WWBuitvoert?

3. Waaruit blijkt dat u het privé leven van mw Stokkei en haar kinderen eerbiedigt?
MwStokkei heeft door zeer ernstige mishandeling door haar familie een zware
opvoedkundige taak. Waaruit blijkt dat u bereidt bent haar een juridisch correct
sociaal kader te bieden, waarbinnen zij Arbeid, Zorg & Studie kan combineren?

4. Waarom negeert de 1ste rechtszaak bij het nemen van het besluit van 26 september
2003 inzake CWI-inschrijving?

5. Waarom manipuleert u het dossier voor de Bezwaren - & beroepscommissie,
waardoor de waarheid van mw Stokkei bij het nemen van een beslissing op bezwaar
niet bewezen kan worden?

Vraaen voor R. Bakker

1. Waarom weigert u het bezwaar van mw Stokkei op het genomen besluit van 26
september 2003 te koppelen aan de lopende rechtszaak, waarnaar mw stokkei
verwijst in haar bezwaarschrift?.

2 Waarom accepteert u een gemanipuleerd en onvolledig dossier van de Sociale
Taakgroep, wat ertoe leidt dat de Bezwarencommissie geen juridisch juiste beslissing
kan nemen op het bezwaar, o.g.v. de volledige waarheid in het dossier?

4

Waarom heeft u de hoorzitting niet aangepast aan het feit dat mw. Stokkei een
oppas nodig heeft voor haar jonge kinderen van 5 & 7 jaar oud? En waarom liegt u
in uw beslissing over de gronden var haar afwezigheid tijdens de hoorzitting?

U heeft de beslissing op 1 december 2003 geschreven. 18 December 2003 heeft u de
gerechtelijke uitspraak ontvangen inzake de 1ste rechtszaak. Waaromheeft u
geweigerd dit vonnis te verwerken in de beslissing. U stuurt het aan op onnodige
rechtszaken.

.3

5 Waarom heeft u mw. Stokkei geweigerd met een advocaat naar de hoorzitting te
komen toen duidelijk was dat zij een bezwarenprocedure moest starten n.a.v. het
negatief verwerken van de gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003?

Handt)



1..0 j.uni2004 Rechtbank Haarlem
Postbus 956
Florapark 1
2003 RZ Haarlem

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

Beroep Stokkei / Gemeente Bloemendaal
Betreft Arbeidsinschakeling

04 / 132 NABWVOO

Geachte mevrouw, heer,

,~

M\locaat.mr~ B..Wernik louen elkaar deze week mis.
Dus neem ik even de zaak in eigen handen.

Ik wil q[Çla9.-dat u de zitting van donderdag 241uni 2004, om 9.40 uur, florapark 1
uitstelt.

VarLdp. BP,:zwaar- & beroepscommissie..Gemeente Bloemendaal heb ik nog geen
Beslissing ontvangen naar aanleiding van de hoorzitting van 18 mei 2004, 20.00 uur.
Een rechtszitting op 24 juni 2004 leidt tot h~!{-:QÇlkkenwerk van de advocaat, de rechter
en mijzelf zonder de beslissing van Bloemendaal. \

Ik.wil i~i.sL.een.eindemaken aan de..oneincJj~ bestuu,rsrechtszaak waarin ik
terechtgekomen ben. I

Het is mo~lijk dat mr. B. Wernik u ook al een verzoek tot het verdagen van de zitting
van donderdag 24 juni 2004 heeft gestuurd.

Rijgpvop.gptreft u het eerste deei van e.en samenvatting psychische mishandeling
aan. Ik leg uit op welke wijze het bestuursrecht juist leidt tot mishandeling door
Bloemendaal in mijn leven. U b~otals bestuursrechter partijdig, al dan niet
moedwillig gepland.. H8t laatsblde.eI van de samenvatting".schriif ik naar aanleid~ng van de beslissing
van de gemeente Bloemendaal. Ik kan mijzelf en mijn kinderen niet laten
mishandelen door de gemeente.

D8 S8cretari5- van de Bezwaar - &...bero.epcommissie mr. R.S.J.M. Bakker roep ik
ook op als getuige, samen met dhr R.Rehwinkel, decoördililator van de Sociale
TaakgroeJ;t.Heeft mr. B. Wemik dit u al meegedeeld?

Ik verzoek u de rechtzitting te verdagen naar een nader te bepÇllendatum, afhankelijk
\lêID...dEuiag_waaro~ude beslissing.van de 9.~meentft Bloemendaalontvangt en kan
verwerken bij het komende vonnis.



lQjuni 2004. Gemeente Bloemendaal
Bezwaa~ -& beroepscommissie
t..a.v mr. R.5.J.M. Bakker
Bldemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

onderwerp: oproep tot getuige in ABW-rechtszaak 04 / 132 NABWVOO

Geachte heer Bakker,

Advocaat mr. B.Wernik lopen elkaar mis deze week.
Misscbien heefthii u al een oprqep tot9..etui~,9...estuurd inzake rechtszaak
Arbeidsinschakeling tegen Bloemendaal. ~

In daLge,.valverzoek ik u de oproep van mr. B. Wernik als correct te beschouwen.~ .,

Ik roep u op als getuige te verschijnen op de zitting van donderdag 24 juni
2004, florapark 1.

Hieraan voegJk toe dat ik de bestuursrechter verzoek de zitting te verdagen
totdat ik aan de rechter de Beslissing naar aanleiding van de hoorzitting van
18 meL~QO4 heb kunnen zenden. Nu kan de rechter de zaak niet afdoende
afhandelen.

Wanneer bent u van plan de Beslissing te- schrijven, of haalt u hem uit de la?

Deze brief stuur ik aan de Rechtbank Haarlem, sector Be~tuursrecht.

8
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KALBFLEISCH VAN DER BLOM & FRITZ

Mr. W.M.U. van der Blom
Mr. B.K.M. Fritz
Mr. B.1. Sol
Mr. W.r. Feenstra
Mr. F.l. ten Seldam
Mr. B. Wernik
Mr. B.l. de Groot
Mr. F.M. Lagerveld
Mr. NA Wilms

Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

advocaten en procureurs

2011 GT Haarlem

Gedempte Oude Gracht 60
2000 AR Haarlem
Postbus 408

Telefoon (023) 532 51 77
Telefax (023) 5318441
info@kalbfleisch.nl
BTW-nr: NLO05821836BOI.

bw/sk/33205 Haarlem, 7juni 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: .S1i6.kkeUG.em.JUe-0lR.{}p~agJ -!;JJ.

Geachte mevrouw StokkeI,

Ter kennisneming doe ik u toekomen afschrift van mijn brief aan de heer D. Rehwinkel
waarin ik hem oproep als getuige te verschijnen op de zitting van donderdag 24 juni om
09:40 uur.

8 Een afschrift van deze brief heb ik doen toekomen aan de rechtbank Haarlem waarvan u
eveneens een afschrift aantreft.

1

Hbogachtend,, I
I
I
!

"

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz
Alle opdrachten worden aanvaard en nitgevoerd 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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KALBFLEISCH VAN DER BLOM & FRITZ

Mr. W.M.u. van der Blom
Mr. B.K.M. Fritz
Mr. B.l. Sol
Mr. W.r. Feenstra
Mr. FJ. ten Seldam
Mr. B. Wernik
Mr. B.1. de Groot

Mr. F.M. Lagerveld
Mr. NA Wilms

Aan de Burgermeester en Wethouders van
de Gemeente Bloemendaal
t.a.v. de heer D. Rehwinkel
postbus 201
2050 AE Overveenadvocaten en procureurs

2011 GT Haarlem

Gedempte Oude Gracht 60
2000 AK Haarlem
Postbus 408
Telefoon (023) 532 51 77
Telefax (023) 531 8441
info@kalbfleisch.nl
BTW-nr: NLO05821836BOI-

bw/sk/33205 Haarlem, 7 juni 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: StokkeVGem.Bloemendaal
IV - -'-

Geachte heer Rehwinkel,

Bijgevoegd doe ik u toekomen de oproep van de rechtbank Haarlem van 19 mei 2004
waaruit u kunt afleiden dat een zitting is vastgesteld op donderdag 24 juni 2004 om
09:40 uur.

8 Het betreft de kwestie inzake het geschil tussen de gemeente Bloemendaal en cliënte
mevrouw D. Stokkei met betrekking tot de inschakeling in het arbeidsproces
(inschrijving CWI).

De rechtbank is gevestigd aan het Florapark 1 te Haarlem.

U zult worden gehoord over bovengenoemde gelegenheid.

Hierbij roep ik u om op genoemd tijdstip om als getuige te worden gehoord ten
overstaan van de rechtbank Haarlem. In gevolg artikel 65 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering ben ik verplicht u mede te delen dat u een verplichting
heeft een getuigenis af te leggen. Voorts verplicht te de wet mij u mede te delen, dat
indien u niet verschijnt, het gevolg kan zijn dat de rechter kan bevelen dat u met behulp
van de openbare macht \-vordtgebracht.

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.



KALBFLEISCH VAN DER BLOM & FRITZ

Inmiddels verblijf ik.
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Hoogachtend,

B. Wemik

ctor
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Onderdeel

Contactpersoon

Doorkiesnummer(s)

Datum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Onderwerp

-

Rechtbank Haarlem

Sector Bestuursrecht

Postadres: postbus 956, 2003 RZ Haarlem Bezoekadres

Florapark 1
2012 HK Haarlem

Telefoon (023) 5126126

Fax (023) 5126 690

(voorlopige voorzien ingen)

Fax (023) 5531 447 I 449

(beroepen)

AANTEKENEN

De heer mr. B. Wernik

Postbus 408

2000 AK Haarlem

J,
1\1 \ ( ,: ,~ ',,'

,)\'\ ~ ,', .. '-'

Kamer1
mevr S. de Fa'"

(023) 5531 410
19 mei 2004

procedurenummer 04 / 132 NABWVOO
casusnummer

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk

vermelden.

Wilt u slechts één zaak

in uw brief behandelen.

.....

het beroep van D. Stokkei te Bloemendaal

Geachte heer,

Onder verwijzing naar het telefoongesprek met uw secretaresse op 10 mei j.l. bevestig ik hierbij

dat thans definitief is bepaald dat het beroep zal worden behandeld ter openbare zitting van de

rechtbank (enkelvoudige kamer) op donderdag 24 juni 2004, om 9.40 uur te Haarlem,
Florapark 1.

Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter zitting te verschijnen, tenzij u

naast deze uitnodiging een oproeping ontvangt. Uw kosten worden niet vergoed.

De rechtbank heeft in deze procedure opgeroepen:

Partijen

verweerder: het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Bloemendaal

Getuigen
...

Deskundigen
-

U kunt getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen of hen bij aangetekende brief of

deurwaardersexploit oproepen om ter zitting te verschijnen. U dient daarvan uiterlijk een week voor

de zitting aan de rechtbank en aan de andere partijen mededeling te doen, met vermelding van de

namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen.

LDKO1



procedurenummer 04 / 132 NABWVOOcasusnummer /19 mei 2004

Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding

wegens reis- en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek ter griffie
wordt vastgesteld.

Indien een medisch besluit als bedoeld in artikel 88 van de Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in het geding is, dan zal ingevolge artikel 88h van de

WAO, het onderzoek ter zitting, voor zover betrekking hebben de op medische gegevens, in beginsel

met gesloten deuren plaatsvinden. De rechtbank kan beslissen, ambtshalve of op verzoek van één

van partijen, dat de behandeling in het openbaar zal plaatshebben.

U kunt tot tien dagen voor de zitting nadere stukken bij de rechtbank indienen.

e
De rechtbank kan ingevolge artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht een partij veroordelen

in de kosten die een andere partij redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling
van het beroep.

Indien u de rechtbank wilt verzoeken om een andere partij te veroordelen in de door u gemaakte

kosten, kunt u dit doen door middel van bijgevoegd formulier, te overhandigen aan de griffier voor
de aanvang van de zitting.

De rechtbank verzoekt u in dat geval bewijsstukken van eventueel door u gemaakte kosten,

bijvoorbeeld reis-en verblijfkosten en verletkosten én het ingevulde formulier mee te brengen naar

de zitting.-
U dientO>errekening mee te houaeirdateen proceskostenveroordeling in het algemeen slechts wordt

uitgesproken in geval van gegrondverklaring van het beroep.

e
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