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Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW/sk/33203 Haarlem, 11 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkei /Gemeente Bloemendaal
Bezwaarschrift niet tijdig nemen besluit vergoeding kosten ,,-anzwemlessen

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van het heden door mij ingediende bezwaarschrift inzake
het niet volledig vergoeden van de zwemlessen.

Van het verdere verloop van de procedure hOU~k u uiteraard op de hoogte.

HOlg~chtend,

-n- w.1rflik L'//~

--- D. tt '/' :J

<:-

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.



q~

KALBFLEISCH VAN DER BLOM & FRITZ

Mr. W,M.U, van der Blom

Mr, B.K.M, Fritz

Mr, B,], Sol

Mr. W,I. Feenstra

Mr. F.l. ten Seldam

Mr. B, Wernik

Mr. B.l. de Groot

Mr. NA Wilms

Mr. F.M. Lagerveld

advocaten en procureurs

2011 GT Haarlem

Gedempte Oude Gracht 60
2000 AK Haarlem

Postbus 408

Telefoon (023) 532 51 77

Telefax (023) 531 8441

8

.~

Per fax: 023-5225566/Tevens per post
Burgemeester en Wethouders
Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

BW/sk/33203 Haarlem,.! maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake:Stol{kel/Gemeente Bloemendaal
___Bezwaarschrift niet tij~ig nemen~esluit vergoeding-.kosten van zwemlessen

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 haar belangen te
behartigen inzake de bezwaarprocedure betreffende het niet volledig vergoeden van
de kosten van zwemlessen.

Onder verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht
van 15 december 2003 is uw college nog steeds gehouden een besluit te nemen op
het door cliënte ingediende bezwaar van 26 augustus 2002 gericht tegen het niet
tijdig beslissen op een aanvraag voor bijzondere bijstand de zwemlessen van haar
kinderen volledig te vergoeden. Het betreft een aanvraag van 15juni 2002.

Van cliënte heb ik begrepen dat in het kader hiervan een hoorzitting was vastgesteld
op 2 maart 2004 maar dat uw college niet bereid was deze hoorzitting aan te houden
teneinde cliënte in gelegenheid te stellen een raadsman in te schakelen. Gelet op de
voorafgaande procedurele gang van zaken, welke is uitgemond in de uitspraak van de
rechtbank Haarlem van 15 december 2003, is het verzoek van cliënte om aanhouding
teneinde een raadsman in te schakelen alleszins reëel.

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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Uit zorgvuldigheidsoverwegingenwas het dan ookjuister geweestde hoorzittingaan
te houden en cliënte het haar toekomende recht haar bezwaar mondeling toe te
lichten niet te onthouden.

Voor zover nog geen besluit op bezwaar is genomen, verzoek ik u het daar heen te
lijden dat alsnog een hoorzitting wordt vastgesteltl en de verschillende bezwaren
gezamenlijk worden behandeld.

Gaarne van u vernemend.

Hoogachtend,

8

B. Wernik

.
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Mevrouw D.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW /sk/33204 Haarlem,' 1maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzal{e: Sto\kkeJ/GemeenJteBloemendaal
Bezwaar afwijzing vergoeding studiekosten

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van het heden door mij ingediende aanvullende
bezwaarschrift inzake de weigering uw studiekosten te vergoeden.

Van het verdere verloop van de procedure hO~d ik u uiteraard op de hoogte.

Ho.lgachtend,

I

"Q 1"" ;\.r~

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/sk/33204 Haarlem,tI maart2004
Tel. Direct(023)5175406

Inzake: Stokkel/Gemeente Bloemendaal
Bezwaar afwi.jzing vergoeding studiekosten

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
aanvullend - bezwaarschrift in te dienen tegen uw besluit van 6 februari 2004
waarbij het verzoek van cliënte om in aanmerking te komen voor een vergoeding van
studiekosten is afgewezen.

Cliënte kan zich met het bestreden besluit niet verenigen en wenst hiertegen het
navolgende aan te voeren.

Op 16 april 2002 is cliënte met de gemeente Bloemendaal een studietraject
overeengekomen. Cliënte die de zorg heeft voor twee kinderen, te weten Cician A.
A1grageboren op 17 september 1998 en Luther E. Algra geboren op 12 september
1996, heeft altijd de wens te kennen gegeven via scholing alsnog een werkkring te
vinden.

Aan een adequate begeleiding/advisering heeft het naar het oordeel van cliënte
nadrukkelijk ontbroken. Voor een alleenstaande moeder is het uiteraard alleen
mogelijk studie en werk te combineren indien er ook sprake is van adequate
kinderopvang.

Oerdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Oerdenrekening 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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Haar keuze om te studeren heeft zij reeds gedaan in de periode dat zij vrijgesteld was
van de verplichting medewerking te verlenen aan arbeidsinschakeling. Ten gevolge
van de procedurele gang van zaken wenst cliënte met name beoordeeld te zien of
haar aanvraag voor bijzondere bijstand voor studiekosten tot een gunstiger beslissing
lijdt in de nieuwe situatie na 2002. Voorts acht cliënte het onbegrijpelijk dat de
afwijzing voor bijzondere bijstand voor studiekosten mede wordt gegrond op het feit
dat cliënte nog vrijgesteld zou zijn medewerking te verlenen aan de verplichte
inschakeling in het arbeidsproces.

Juist in de periode waarin nog geen verplichting gold, is het toch te waarderen dat
cliënte via scholing toch aan het arbeidsproces wenst mee te werken.

t Tenslotte kan het uiteraard niet aan cliënte toegerekend wordend dat het CWI en de
gemeente Bloemendaal elkaar de bal toespelen als het gaat om de
verantwoordelijkheid voor het reintegratieproces.

Tenslotte verzoek ik u nadrukkelijk cliënte alsnog in de gelegenheid te stellen haar
bezwaar mondeling toe te lichten. Cliënte acht het in strijd met de vereiste
zorgvuldigheid dat haar verzoek om aanhouding teneinde zich te laten bijstaan door
een raadsman is afgewezen. Dit klemt des te meer gezien de voorgeschiedenis welke
uitmondde in de uitspraak van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht van 15
september 2003.

8

Gelet op het bovenstaande verzoekt cliënte uw college dan ook het bestreden besluit
te vernietigen als zijnde in strijd met de wet cq. enig algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur waaronder met name het rechtszekerheid en het
vertrouwensbeginsel en te bepalen dat cliënte alsnog in aanmerking komt voor
bijzondere bijstand voor studiekosten.

Hoogachtend,

B. Wernik
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Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW/sk/33205 Haarlem, 11 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkel/Gemeente Bloemendaal
Beroep arbeidsinschakeling

Geachte mevrouw StokkeI,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van mijn brief aan de rechtbank Haarlem waarin ik
verzoek verdere correspondentie aan mij rechtstreeks toe te zenden.

Van het verdere verloop van de procedure houd ik uiteraard op de hoogte.

H~;~achtend,

, I

---B.
~

\emik

"-~
,/ .,,~

c

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichtiug Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz
AlIe 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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Edelachtbare heer, edelachtbare vrouwe,

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 haar belangen als raadsman te
behartigen in het verdere verloop van de procedure.

8 Ik verzoek u derhalve correspondentie aan ondergetekende te richten.

Vertrouwend op uw medewerking.

Hoogachtend,

B. Wernik

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.



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) 522 55 66
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl

Donkerelaan 39

2061 JK Bloemendaal

Uw brief van: Sector en kenmerk:

II/SoZa/2004-0032

Onderwerp:

Intrekking opschorting WWB/Abw-
uitkering

Behandeld door:

L.H. Meijerink

Datum:
19 maart 2004
Verzonden:

25 maart 2004
Doorkiesnummer:

023-5225602

8 Uw kenmerk:

Geachte mevrouw Stokkei,

Met ons besluit van 1 maart 2004 hebben wij uw recht op uitkering vanaf 1 maart 2004 opges~hort.
U hebt tot-11-maart2004 €Ietij€J..~ekfegen-omuwverptichtin-g-tm Inschrijvingbij nefCentrum voor Werk en
Inkomen (CWI) alsnog na te komen.

Inmiddels is ons gebleken dat u zich op 10 maart 2004 hebt laten inschrijven bij het CWI. U voldoet hiermee
aan deze gestelde verplichting als bedoeld in artikel 113 Abw en daarmee aan mogelijke arbeidsbemiddeling.
Wij hebben daarom besloten de opschorting van de uitkering in te trekken met ingang van 1 maart 2004.-I

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer L.H. Meijerirîk. Een kopie van dit besluit
hebben wij toegestuurd aan de heer Mr. B. Wernik. I

t

.vregen 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) 522 5745

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

BNG bank, 28.50.01.205
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Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

Bezoekadres:

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJOverveen
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:

7 februari 2004
Uw kenmerk:

Sector en kenmerk:

2004001381
Datum:

19 maart 2004
Verzonden:

Onderwerp:

bezwaarschrift tegen besluit 2851,
SBS

Behandeld door:

de heer R. Rehwinkel
Doorkiesnummer:

(023) 522 5598

8

Geachte,

Op 7 februari 2004 bevestigden wij u de ontvangst van uw brief, die wij voorlopig als bezwaarschrift in
behandeling namen. De behandeling van uw brief is nog niet afgerond.

-'- - ~ -~ -~ _.~~~-~~ ~"-~~~~-~-

Om die reden verdagen wij u de beslissing op uw brief. Onder verwijzing naar artikel 7:10, eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht stellen wij daarmee de termijn, waarbinnen wij op uw bovengenoemde
brief beslissen, op 14 weken na de datum van ontvangst.

Onder de termijn van 14 weken is niet begrepen de periode, waarin het bezwaarschrift met uw
instemming is aangehouden.

8'
Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

':d

~~~~

mr. R.S.J.M. Bakker
secretaris van de commissie voor
Bezwaar- en Beroepschriften.

Bezoekadressen:

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

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

BNG bank, 28.50.01.205
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19 maart 2004 Gemeente Bloemendaal
Bfoemendaalse weg 158
2051 GJ Overveen
ëo11egevan B &.W

Onderwerp: bezwaarschrift tegen inkomensspecificatie over de periode
01.02-2004 tlm 29.02~2004

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij verwijs ik naar het ~erder-e bezwaarschrift or 20Q40Q1863, waarin ik.bezwaar
aanteken tegen mijn inkomenspecificatie januari 2004.

8
Ik ga ook niet akkoordmet de inkornenspecificatiewelkebetrekkingheeft op de
periode 1 februari tlm 29 februari 2004, cliënt nummer 01.SD.651

U heeft bij korting inkomenaÎimentatiekinderen een bedrag van 559,12 euro in
verminderinggebracht op de é:)fgemenebestaanskosten.
Tijdenshet heronderzoek op 16 januari 2004 is opnieuwgoedgekeurd dat de alimentatie
545,00 bedraagt. ûök verwerkt u de gegevens welke ik verstrek ophet
heronderzoekformuUernÎet correct.

8


