
Gemeente
Bloemendaal

COMMISSIE VAN ADVIES VOOR
BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

Postadres:

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postbus 201,2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl
Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl

-
uw brief d.d.:

22 februari 2004
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

uitnodiging hoorzitting
bezwaarschrift

Sector en Kenmerk:

111/2004002950

Datum:
29 maart 2004
Verzonden:

29 maart 2004
Doorkiesnummer:
023 - 5225588

Behandeld door:

R.S.J.M. Bakker

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief nodig ik u uit voor de behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de besluiten van
burgemeesterenwethouderstot : ~

.
het afwijzen van bijzondere bijstand in de kosten van studie;
het afwijzen van bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen;
het vaststellen van inkomensspecificaties ter berekening van de algemene bijstand over de maanden
januari en februari 2004;
het opschorten van de algemene bijstandsuitkering.

.

.

Daarnaast nodig ik u uit voor de behandeling van uw bezwaarschrift tegen het niet tijdig beslissen van
burgemeester en wethouders op de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen.. De commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften behandelt het bezwaarschrift in een besloten
vergadering op 13 april 2004 te 19.30 in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te Overveen.
U bereikt het gemeentehuis via de ingang van het souterrain aan de achterzijde. Wilt u gebruik maken van de
lift dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid het woord te voeren. U kunt daarvoor ook iemand machtigen.
Gemachtigden, die niet zijn ingeschreven als advocaat of procureur, moeten een schriftelijke lastgeving
overleggen. Dit is niet nodig als u samen met uw gemachtigde op de hoorzitting aanwezig bent.

De stukken over het bezwaarschrift kunt u van nu inzien in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158
te Overveenopwerkdagentussen9.00en 12.30 uur.U kuntdaarnaarvragenbij de receptievan het
gemeentehuis.

Tot zes dagen vàór de vergadering kan u stukken voor de behandeling van het bezwaarschrift indienen.

De verweerschriften inzake de bezwaarschriften met betrekking tot de studiekosten en de zwemlessen sluit ik
bij deze uitnodiging in.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

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

BNG bank, 28.50.01.205
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De overige verweerschriften zend ik u zo spoedig m'ogelijktoe.

Met vriendelijke groeten,

s-=""

mr. R.S.J.M. Bakker.
secretaris
Bijlagen: 2
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Mr. W.M.u. van der Blom

Mr. B.K.M. Fritz

Mr. B.l. Sol

Mr. W.I. Feenstra

Mr. F.l. ten Seldam

Mr. B. Wemik

Mr. B.l. de Groot

Mr. NA Wilms
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Mevrouw D.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 IK Bloemendaal

BW/tt/33204 Haarlem, 31 maart 2004'
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkei /Gemeente Bloemendaal
Bezwaar afwi.izin~Yerl?;üedil1~studiekosten

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van de brief van de gemeente Bloemendaal van 29 maart
2004 waaruit u kunt afleiden dat op 13 april 2004 te 19.30 uur een hoorzitting zal
plaatshebben.

Het betreft de kwestie van de studiekosten. Het verweerschrift treft u bijgevoegd aan.

Inmiddels verblijf ik,

B.

Derdengelden uit~luitend 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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Postbus 408

Telefoon (023) 532 SI 77

Telefax (023) 531 84 41
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Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW/tt/33202 Haarlem, 31 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkei /Gemeente Bloemendaal
Bezwaarschrift opschortin~ ABW -uitkerin~

Geachte mevrouw StokkeI,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van de brief van de gemeente Bloemendaal van 29 maart
2004 waaruit u kunt afleiden dat op 13 apri12004 te 19.30 uur een hoorzitting zal
plaatshebben.

Het betreft de kwestie inzake de opschorting van uw bijstandsuitkering.

Een verweerschrift zal nog worden toegezonden.

Inmiddels verblijf ik.

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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Mevrouw D.E. StokkeI
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW/tt/33203 Haarlem, 31 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkei /Gemeente Bloemendaal
Bezwaarschrift niet ti.idi~ nemen besluit ver~oedin~ kosten van zwemlessen

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van de brief van de gemeente Bloemendaal van 29 maart
2004 waaruit u kunt afleiden dat op 13 april 2004 te 19.30 uur een hoorzitting zal
plaatshebben.

Het betreft de kwestie inzake de zwemlessen. Het verweerschrift treft u bijgevoegd aan.

Inmiddels verblijf ik,

Ho@gachtend,

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbtleisch 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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Mr. W.M.U. van der Blom

Mr. B.K.M. Fritz
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Mevrouw D.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

BW/tt/33290 Haarlem, 31 maart 2004
Tel. Direct (023) 5175406

Inzake: Stokkei /Gemeente Bloemendaal
Bezwaarschrift verrekening alimentatie

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van de brief van de gemeente Bloemendaal van 29 maart
2004 waaruit u kunt afleiden dat op 13 april 2004 te 19.30 uur een hoorzitting zal
plaatshebben.

Het betreft de kwestie inzake de verrekening alimentatie.

Een verweerschrift zal nog worden nagezonden door de gemeente Bloemendaal.

Inmiddels verblijf ik.

B.

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. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

Bezoekadres:

Bloemendaalseweg 158,2051 GJ Overveen
Postadres:
Postbus 201, 2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl

Telefoon (023) 522 55 55
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Uw brief van:

3 maart 2004
Uw kenmerk:

Sector en kenmerk:

2004002293
Datum:

8 april 2004
Verzonden:

Onderwerp:

bezwaarschrift opschorting
WWB/Awb-uitkering

Behandeld door: Doorkiesnummer:

(023) 522 5602

.
Geachte mevrouw Stokkei,

Op 3 maart 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
dEfAlgemenéw~siu~ht-mè1Ien Wij daarrTleeäeïermlJn, WaarDinnenviiijOp-uwDovengenoemoë
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.

Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

e
~J

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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uw brief d.d.:

diversen
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

uitnodiging hoorzitting
bezwaarschrift

Behandeld door:

R.S.J.M. Bakker

Sector en Kenmerk:

111/2004003814

Datum:

29 april 2004
Verzonden:

29 april 2004
Doorkiesnummer:

023 - 5225588

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief nodig ik u uit voor de behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de besluiten van
burgemeester en wethouders tot:

.
het afwijzen van bijzondere bijstand in de kosten van studie;
het afwijzen van bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen;
het niet tijdig beslissen op de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen;
l-1et-vaststellen~vanjnkomensspecificatiester berekening \Lan..de-.algemene bijstand_C?::ver:..de...maan_de_o.

januari en februari 2004;
het opschorten van de algemene bijstandsuitkering.

.
- - - - -.

.

Daarnaast nodig ik u uit voor de behandeling van uw bezwaarschrift tegen het niet tijdig beslissen van
burgemeester enwethouders op de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen.

.
De commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften behandelt het bezwaarschrift in een besloten
vergadering op 18 mei 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te
Overveen. U bereikt het gemeentehuis via de ingang van het souterrain aan de achterzijde. Wilt u gebruik
maken van de lift dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid het woord te voeren. U kunt daarvoor ook iemand machtigen.
Gemachtigden, die niet zijn ingeschreven als advocaat of procureur, moeten een schriftelijke lastgeving
overleggen. Dit is niet nodig als u samen met uw gemachtigde op de hoorzitting aanwezig bent.

De stukken over het bezwaarschrift kunt u van nu inzien in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158
te Overveen op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur. U kunt daarnaar vragen bij de receptie van het
gemeentehuis.

Tot zes dagen vóàr de vergadering kan u stukken voor de behandeling van het bezwaarschrift indienen.

De verweerschriften heb ik u reeds toegezonden. Zoals ik u eerder heb bericht zien burgemeester en
wethouders geen aanleiding om een verweerschrift in te dienen met betrekking tot het bezwaarschrift gericht
tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen.

Met vriefldelijk~ groeten,

I ~
mr. R.S.J.M. Bakker.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2; Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 522 57 45

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector I1 Samenleving
Sector 111.Middelen

BNG bank, 28.50.01.205

~'



25 a~ril 2.004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
t.a.v. Sociale Taakgroep

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

onderwerp: computerverstrekking via ESF-subsidie

8

~achte mevrouw, heer,

Miin.(9nderen & ik hebben een moderne compl,jter nodig voor de combinatie studie, werk
& arbeid. Deze PC moet voorzien zijn een Multimedia-player en DVD/CD-rewriter, met
betJlogmerk Q!;l.diqitalisering van het Hogere...OnderwiiS.De Open Universiteit is in rap
tempo de Rechtenstudie aan 'het virtualiseren in de rechtszaal' op de studenten-website
van de OU. College wordt overbodig.
Deze mogelijkheid tot deelname aan de samenleving wil ik benutten.
Ba:v~ndienzal een werkg~ver hetz.e.er aangenaam vinden als ik Windows XP kan
toepassen.

Voor mii!l kinderen is het kunnen qebrl,likEmv~n een PC de enige en goedkoopste wijze
van persoonlijke ontwikkeling. Geld voor een museum of cursus hebben wij niet.
Mij,nZQQ[Lis.als.techneut g§!borgn. maar nu maetik zijn persoonlijke ontwikkeling
afremmen omdat wij geen CD-roms & DVD-sbij de bibliotHeek kunnen huren en
Q..ebrYllç,en.Het doet miigroot verdriet dat ik Q90r de Nederlandse overheid gedwongen
wordt mijn kids met een ontwikkelingsachterstand te laten opgroeien.

Mijp.~ter wil ik Engels Ieren.

8

79 maart 2004 heeft Qaatssecretari5- Mark.Rut:te..aUe.gemeenten ,een brief gestuurd met
de mededeling dat u een beroep kunt doen op het Europees Subsi'~ie Fonds voor
berintredpnd~ \!rQuwen. De gemeente Haarlem maakt al gebruik van deze mogelijkheid.

\

I

Ik verzoek u mijn gezin Bijzondere Bijstand toe te kennen voor hit aanschaffen van een
pc..waarmee. wiiminstens 6 jaar vooruit kunnen.
U kan deze investering ter~gvorderen bij het ESF.

Deze brieL<lverhandig.aan de. advocaat mr. B. Wernik.
\
\

Met vriendelijke groet, l
Deslree..

-----



11 juni 2004 Gemeente Bloemendaal
College van B &W
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39,2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

betreft: Bezwaarschriften tegen niet-genomen besluiten

Geachte mevrouw!heer,

-

Omdat de Gemeente Bloemendaal-medewerkers van de SocialeTaakgroep, de
burgermeester mw. Snoeck-Schuller &.de Bezwaar - &.beroepscommissie -alle
mogelijke argumenten zoeken om mijn gezin psychisch te mishandelen en te gijzelen in
een oneindige bestuursrechtszaak, dien ik dit bezwaarschrift in tegen:

1. Het niet-reageren &het niet-nemen van een besluit op mijn aanvraag voor bijzondere
bijstand voor een PCin mijn brief van 25 april 2004.

2. Het niet reageren of nemen van een besluit inzake mijn inschrijving bij het CWI,te
weten het CWI-integratie-advies van 30 maart 2004.

3. Het niet inhoudelijk reageren op mijn aangetekende brief van 13 oktober 2003 inzake
de invoering van de WWB,waarin ik duidelijk uitleg op welke wijze de WWBniet kan
worden uitgevoerd in overeenstemming met de Grondwet &.VN-verdragen

Nu is de werkwijze van de Bezwaar -& beroepscommissie 100 % onbetrouwbaar,
wat blijkt uit mijn beroep bij de Sector Bestuursrechter inzake ArbeidsinschakelIng,
zitting 24 juni 2004.
Hetarroganteen uitermateamateuristischejuridischegedragvan de commissieleden-
ten aanzienvan mijn persoon - van de Bezwaarcommissietijdens de hoorzittingvan 18
mei 2004 bewijsteveneens de partijdigheidvan deze commissieaan de Gemeente
Bloemendaal.Uwbeslissingmoet ik nog ontvangen.

Een bezoekaan de Bezwaarcommissieheeft dan ook weinignut.
Ter zijnertijd zal ik beslissen wat ik met u uitnodigingvoor een eventuele hoorzittingzal
doen. Waarschijnlijkzie ik af van het bijwonenvan de hoorzittingen stuur ik uw
beslissingdirect naar de Centrale Raadvan Beroep,waar ongetwijfeldde tweede
gerechtelijkeuitspraak van de bestuursrechter zal worden behandeld.8
Tot slot Wat wilt u bereiken?
Wilt u mijn gezin de komende jaren gijzelen in de bureaucratie van het bestuursrecht, de
armoede in ons gezin vergroten &.mijn kinderen een slechter leven bezorgen?
Hoeveel lQ.OOD-deneuro's belastinggeld heeft u nog over voor het ziek-treiteren van
mijn gezin? En verwacht u dat advocaat mr. B. Wemik uw onophoudelijke gepest op uw
bevel blijft volgen?
Of wilt u beroemd worden? Dat kant
Ruim 1 jaar geleden mocht ik al bij B &.W van de Vara op tv om over
Vrouwendiscriminatie te praten; ik heb ze vriendelijke bedankt met de mededeling
'dat wij beter eerst even de eerste gerechtelijke uitspraak kunnen afwachten'.
Nu volgen nog een tweede &.derde vonnis.

Ik verwacht van u binnen 6 weken 3 besluiten op bovengenoemde punten.

~:C0



Gemeente
Bloemendaal

MevrouwD.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

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

Uw brief van:

11 juni 2004
Uw kenmerk:

Sector en kenmerk:

2004005130
Datum:

21 juni 2004
Verzonden:

- Onderwerp:

reactie iz bezwaarschriften

Doorkiesnummer:Behandeld door:

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uwbrief met onderwerp: reactie iz bezwaarschriften.
Uw brief is ontvangen op 14 juni 2004 en geregistreerd onder briefnummer 2004005130
Bijeventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wiju dit nummer te vermelden.

8

=~Uw_bdef wmdt behandeld dooLde~heeLa. MeijeJ:iDk. - --
Die kunt u bereiken onder telefoonnummer (023) 522 5602

_w~~s 26 juli2004 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 57 45

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

BNG bank, 28.50.01.205


