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Sector en Sectie

Aanleidingnummer

Aanvraagdatum
Besluitnummer

Besluitdatum

Verzenddatum

Beh. Ambt.

11-sector Samenleving, sectie, Sociale Zaken
DEE/20020218

0000002621
26 september 2003
27 september2003
J.W.D. van Deutekom

Betreft Abw, arbeidsverplichtingen

Geachte mevrouw Stokkei,

U ontvangt een uitkering op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) voor de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan. De Abw verbindt aan deze uitkering verplichtingen die er op
gericht zijn dat u zo spoedig~moge!ijkweer zelf in uw-kosten van het bestaan"kunt voorzien (art. 113
Abw).

-
Het betreft de verplichtingen om:
a) te proberen werk in dienstbetrekking te vinden;
b) als werkzoekende ingeschreven te staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen;
c) passend werk te aanvaarden;
d) na te laten wat inschakeling in de arbeid belemmert;
e) mee te werken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding;
f) beschikbaar te zijn voor de voorzieningen van de Wet inschakeling werkzoekenden en mee te

werkten aan het verkrijgen van deze voorzieningen;
g) mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt gevonden.

U bent vrijgesteldvan deze verplichtingen omdat u een of meer ten laste van u komende kinderen
verzorgt die jonger zijn dan vijfjaar. Vanaf 19 september 2003 komt deze vrijstellingte vervallen
omdat uw Uongste) kind vijfjaar is geworden. U moet nu volledig aan deze verplichtingen voldoen (art.
107 Abw). Wij verzoeken u een bewijs van inschrijving als werkzoekende bij het CWI zo spoedig
mogelijk,doch uiterlijk vóór 31 oktober 2003 aan te tonen bijde sectie Sociale Zaken.

De verplichtingenop grond van artikel65 Abw blijvengehandhaafd. Dat wil zeggen dat u direct alles
moet melden wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Als dit mogelijk is moet u daarvan
bewijsstukken overleggen. Bovendien dient u die medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de
uitvoering van de wet. Tot deze verplichtingen wordt gerekend dat u:
Q) wijzigingen in uw persoonlijke-, gezins- of financiële situatie doorgeeft;
Q) maandelijks de inkomstenverklaring volledig invult, ondertekent en voor de aangegeven datum

retour zendt;
Q) meewerkt aan periodieke heronderzoeken;
Q) het direct meldt als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding wilt gaan volgen;
Q) ten minste vier weken van te voren toestemming vraagt als u op vakantiê~wiltgaan en bovendien

niet langer wegblijft dan de periode waarvoor u toestemming hebt.
Bezwaar en beroep: .



Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het
college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE Overveen.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop deze beschik-
king is verstuurd.

Uw brief waarmee u bezwaar of beroep instelt moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
(!) uw naam en adres
(!) de datum waaropu de briefschrijft
(!) een omschrijving van het besluit waar het bezwaar of beroep tegen is gericht
(!) de reden waarom u het er niet mee eens bent
(!) uwhandtekening.

Het is wenselijk een kopie van het besluit mee te zenden.

8
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
de coördinator van Sociale Zaken,

R. Rehwinkel

-- - ------
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

27 september 2003 Gemeente Bloemendaal
College van B & W
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

onderwerp: bezwaarschrift tegen besluit 02621

Geachte Mevrouw, Heer,

8

Uw brief van 27 september 2003, waarin u stelt dat ik de verplichting heb
om werk te gaan zoeken en mijzelf in te laten schrijven bij het CWI is voor
mij het bewijs dat ik door de Gemeente Bloemendaal op amateuristische
en vooral ook onbeschofte wijze behandeld word. Uw brieven aan mij
worden blijkbaar niet op inhoudelijke basis van mijn dossier verstuurd,
wel op grond van willekeur. U gebruikt mij als Slaaf m/v.

De bevelen in uw brief zijn onuitvoerbaar door uw werkwijze en zal ik dan
ook niet uitvoeren, omdat mijn ABW-dossier bij de bestuursrechter in
behandeling is. Donderdag 9 oktober 2003 is de zitting.
Het is nutteloos nu in deze brief de lijst van eisen te herhalen, welke ik ter
beoordeling aan de bestuursrechter voorleg. U heeft die lijst ook.

De rechtbank zal ik een kopie van besluit 02621 en deze brief toesturen.

e
Met vriendelijke groet,

~~
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

27 september 2003 Rechtbank Haarlem
Florapark 1 -2
2012 HK Haarlem

onderwerp: Stokkel/ Bloemendaal 02/1809 NABWVOO

Geachte mevrouw Cadee,

Hierbijontvangt u een brief van de Gemeente Bloemendaal aan mij
gericht, d.d. 27 september 2003, en mijn reactie erop.

Hoewelu mij niet heeft opgeroepen voor de zitting zaJ ik wel aanwezig
zijn.

Met vriendelijke groet,
Desire~tokkel
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Uw brief d.d.:

27 september 2003
Uw Kenmerk:

Kenmerk:
2003007176

Datum:

29 septem ber 2003

Onderwerp:

Ontvangstbevestiging
Behandeld door: Doorkiesnummer:

Geachte mevrouw D.E. Stokkei,

V\JU_~eves~gen~e",ontya!lgsj ~?rl~~f~m~et><al~,onderwe[p:j)ezwaaLtegenèbesluit 02621 iz-"'c ~-c-;$'

aanvraag bijstand.

~~

Uw brief hebben wij voorlopig aangemerkt als een bezwaar- of beroepschrift. Wij hebben hèt in handen gesteld
van de commissie van advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften. Deze commissie zal u en eventuele
belanghebbenden voor een hoorzitting uitnodigen. Het kan ook zijn dat de commissie afziet van het houden van
een hoorzitting. In beide gevallen ontvangt u tijdig bericht.

e De commissie brengt vervolgens een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan (de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester). Daarna neemt dit bestuursorgaan een besluit op
uw bezwaar- of beroepschrift.

Mocht u nu al procedurevragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de
heer~.S.J.M. Bakker, telefoonnr. 023-5225588.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders Va,nBloemendaal,
namens dezen,
de medewerk(st)er sectie Bestuurs- en
Managementondersteu ning,

'.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG bank, 28.50.01.205
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uw brief d.d.:

29-09-03
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

uitnodiging hoorzitting
bezwaarschrift

Sector en Kenmerk:

111/2003.7907

Behandeld door:

R.S.J.M. Bakker

Datum:
27 oktober 2003
Verzonden:

27 oktober 2003
Doorkiesnummer:
023 - 5225588

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief nodig ik u uit voor de behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
-.;. tJL![gerrleester en w~th_ouder§.., tpL hetS>EI~9gen vaD-9_e .9rbe;~d~plic~op 9S2'l9 v31n ~e AlgE~me_nebjjstand~weti~

De commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften behandelt het bezwaarschrift in een besloten
vergadering op 11 november 2003 te 17.45 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.

8

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 vààr de vergadering kan u stukken voor de behandeling van het bezwaarschrift indienen.

Het verweerschrift van burgemeester en wethouders zal ik u zo spoedig mogelijk toezenden.

Met vriendelijke groeten,

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

secretaris

Bezoekadressen:

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

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

BNG bank, 28.50.01.205



uésirèe stokkei
Donkereiaan 39
2061 jkSIOëmëndaai
023-5279457

28 oktober 2003 Gemeente Bloemendaal
Commissie van advies voor
bezwaar-en beroepschriften
Bloemendaalseweg 158
2051 GK Overveen

onderwerp: uitnodiging hoorzitting bezwaarschrift IIIj2003.7907

Geachte heer Bakker,

8
De wijze waarop de Gemeente Bloemendaal met mij omgaat vind ik abnormaal.

In mijn brief van 29 september 2003 heb ik duidelijk gesteld dat ik eerst het
vonnis van de Bestuursrechter inzake mijn ABW-dossier wil afwachten.
U weet dat ik dat vonnis eind november kan verwachten.

Ook weet u dat ik een allenstaande moeder ben, zonder familie, met 2 jonge
kinderen. Dat betekent dat u mij niet zomaar even kunt opdragen om 17.45 uur
op het gemeentehuis aanwezig te zijn.
Hoe lang duur het gesprek? Wie zijn daarbij aanwezig? Waarom heeft u het
nodig mij voor een hoorzitting uit te nodigen? Ik vind een hoorzitting
onvolwassen probleemzoekerij van ambtenaren in deze kwestie.
U bent toch intelligent genoeg om zelf te berederen dat een gesprek zonder het
vonnis nutteloos is?
Bovendien weten wij allemaal dat er momenteel geen werk is, dus is het onnodig
zo~eel belastingeld te verspillen aan een procedure die als eindresultaat zal
hebben 'dat ik noodgedwongen van de ABWmoet blijven leven".
Betaalt u de oppas voor mijn kinderen á 6 euro per uur zwart?

8
Ook gaat u er vanuitçlat ik zomaar even een advocaat kan sturen.
U weet dat ik de gang"naar de Bestuursrechter zonder advocaat afleg.
Betaalt u de advocaat?

'i,

Wilt u toch een beslissing nemen inzake mijn bezwaarschrift voordat ik het ABW-
vonnis heb ontvangen stel ik u vooraf te zien van horen, omdat aan het bezwaar
volledig tegemoet kan worden gekomen, zonder dat andere belanghebbenden
daarvan schade ondervinden.

Tot slot verwijs ik u naar mijn brief van 13 oktober 2003 inzake de invoering van
de WWB,waarin ik stel dat ik een strafklacht zal indienen tegen de Gemeente
Bloemendaal en de Regering Balkenende II wanneer blijkt dat de WWBniet
uitvoerbaar is in overeenstemming met de VN-Verdragen.

Zullen wij de zaken maar even in logische volgorde afhandelen?

Met
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uw brief d.d.:

29-09-03
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

Nazending verweerschrift

Sector en Kenmerk:

Behandeld door:

R.S.J.M. Bakker

Datum:
30 oktober 2003
Verzonden:

20 oktober 2003
Doorkiesnummer:
023 - 5225588

Geachte Stokkei,

In aansluiting op mijn uitnodiging voor de hoorzitting van 11 november 2003 zend ik u bijgaand het
verweerschrift van burgemeester en wethouders toe.

Met vriendelijke groet,
c . "'-'-

'»

~~\
mr. R.S.J.M. Bakker.
Secretaris

e

Bezoekadressen:

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

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

BNG bank, 28.50.01.205



Verweerschrift namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal in
verband met het door mevrouw D.E. Stokkei ingediende bezwaarschrift van 29 september 2003.
Het bezwaar is gericht tegen het besluit van burgmeester en wethouders, genomen op 26
september 2003, betreffende het opleggen van de zogeheten arbeidsverplichtingen ingevolge
artikel 113 van de Algemene bijstandswet (Abw). Dit besluit is middels een beschikking
kenbaar gemaakt aan belanghebbende op 27 september 2003.

Bekendheid bij de sectie Sociale Zaken
Mevrouw D.E. Stokkelontvangt vanaf 8 januari 2001 een uitkering ingevolge de Abw naar de norm
voor een alleenstaande ouder en een toeslag van 20% van het wettelijk geldende minimumloon.

Het omstreden besluit
Bij besluit van 26 september 2003 zijn aan mevrouw D.E. Stokkei de arbeidsverplichtingen ingevolge
art. 113 Abw opgelegd. Het besluit is middels een beschikking verzonden op 27 september 2003. Op
grond dit besluit is mevrouw Stokkei vanaf deze datum verplicht om:

8
a) te proberen werk in dienstbetrekking te vinden;
b) als werkzoekende ingeschreven te staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);
c) passend werk te aanvaarden;
d) na te laten wat inschakeling in de arbeid belemmert;
e) mee te werken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding;
f) beschikbaar te zijn voor de voorzieningen van de Wet inschakeling werkzoekenden en mee te

werken aan het verkrijgen van deze voorzieningen;
g) mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt gevonden.

Mevrouw Stokkei was vrijgesteld van deze verplichtingen omdat zij de volledige verzorging had voor
één of meer ten laste komende kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Op 19 september 2003 heeft
het jongste kind van belanghebbende, Cician Algra, de leeftijd van vijf jaar bereikt. Hierdoor komt de
vrijstelling van de arbeidsverplichtingen te vervallen, zo volgt uit artikel 107 lid 2 Abw.

Gelet op bovenstaande verplichting onder b, moet mevrouw Stokkei zich laten inschrijven bij het CWI
als werkzoekende. In de beschikking verzoekt de sectie Sociale Zaken van de gemeente
Bloemendaal voorts aan belanghebbende een inschrijvingsbewijs hiervan te overleggen vóór 31
oktober 2003. Hoewel deze termijn inmiddels bijna is verstreken, heeft zij (nog) geen gehoor gegeven
aan dit verzoek.

8
Het bezwaarschrift

Op 29 september 2003 heeft belanghebbende een bezwaarschrift ingediend tegen het onderhavige
besluit, waarin de arbeidsverplichtingen ingevolge art. 113 Abw zijn opgelegd.

Mevrouw Stokkei is van mening dat zij niet hoeft te voldoen aan de verplichtingen ingevolge art. 113
Abw vanwege de werkwijze van de sectie Sociale Zaken en omdat haar dossier bij de bestuursrechter
in behandeling is. De werkwijze van de gemeente Bloemendaalomschrijft belanghebbende als
onbeschoft en amateuristisch. Bovendien is zijvan mening dat aan het besluit geen inhoudelijke
beoordeling ten grondslag heeft gelegen, maar dat er sprake is van een willekeurige behandeling. Dit
heeft tot gevolg dat zij zich voelt behandeld als Slaaf m/v.
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Het verweer
Zoals reeds is vermeld stelt mevrouw Stokkei in haar bezwaarschrift geen gehoor te willengevenaan
de arbeidsverplichtingen vanwege de werkwijze van de gemeente Bloemendaal, alsmede vanwege de
beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Waar overigens in het bezwaarschrift sprake is van de
gemeente Bloemendaal, veronderstelt rekwirant dat de sectie Sociale Zaken wordt bedoeld.

Dewerkwijzevande sectieSocialeZaken,zoals omschrevenin het bezwaarschrift,is geen besluitin
de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)waartegen bezwaar kan worden gemaakt (art. 1:3jO
art. 1:5 lid1 Awb). MevrouwStokkei kan hooguit een klacht indienen tegen haar behandeling op grond
van art. 9:1 Awb. De behandeling van dergelijke klachten behoort niet tot de taken en bevoegdheden
van de commissie van advies voor bezwaar,- en beroepsschriften. Hiervoor heeft de gemeente een
afzonderlijkeklachtenprocedure ontwikkeld.
Over de werkwijzevan de taakgroep Sociale Zaken kan desondanks het volgende worden opgemerkt.
MevrouwStokkeI is van mening dat zij op amateuristische en zelfsonbeschoftewijzewordt
behandeld. Deze stelling wordt niet met argumenten onderbouwd in het bezwaarschrift.
Mevrouw StokkeI is tevens van mening dat het omstreden besluit niet op inhoudelijke basis is
genomen, maar op grond van willekeur.Met betrekking tot de suggestie dat het besluit niet op een
inhoudelijkebasis berust, is het tegendeel echter waar. Uithaar dossier blijktnamelijkdat het jongste
kind waarvoor zij de verzorging heeft, de leeftijd van vijfjaar heeft bereikt op 19 september 2003. Zie
bijgevoegd afschriftgemeentelijke basisadministratie. Op basis van deze feitelijkeen inhoudelijke
informatie is het uitkeringsbesluit genomen.
Het besluit is evenmin op basis van willekeurgenomen, zo blijkt uit art. 107 lid2 Abw. In dit artikel
worden ouders met een verzorgende taak voor kinderen jonger dan vijfjaar, vrijgesteld van de
verplichtingen ingevolge art. 113 Abw. Derhalve zijn arbeidsverplichtingen in beginsel van toepassing
voor alle uitkeringsgerechtigden die niet tot de in artikel 107 lid 2 Abw genoemde doegroep behoren,
zo ook voor mevrouw StokkeI. Op 19 september 2003 behoort zij namelijk niet langer tot deze
categorie uitkeringsgerechtigden. Om deze reden zijn aan belanghebbende de arbeidsverplichtingen
opgelegd. De sectie Sociale Zaken heeft in casu niet anders dan de wet uitgevoerd.
De sectie Sociale Zaken is overigens wel verplicht de arbeidsverplichtingen af te stemmen op de
medische en sociale omstandigheden van belanghebbende op grond van art. 107 lid1 Abw.Hiervoor
dient de sectie Sociale Zaken volgens de bepalingep.Nan de SlJWI -wetgeving een reïntegratieadvies
te vragen bijhet CWI. In het reïntegratieadvies, waarin de afstand tot de arbeidsmarkt wordt bepaald,
dient oog te bestaan voor de zorgtaken die belanghebbende voor haar kinderen heeft. Het belang van
de kinderen staat immers voorop. Het CWI stelt echter geen reïntegratieadvies op indien
belanghebbende niet aldaar staat ingeschreven en zich weigert beschikbaar te stellenvoor arbeid. Uit
jurisprudentie blijkt tenslotte dat een beschikbaarheid en een inzetbaarheid van 50% richtingde
arbeidsmarkt aanvankelijk als redelijk moet worden beoordeeld voor ouders met verzorgende taken
ten behoeve van kinderen tot 12 jaar.

Tot slot is mevrouw Stokkei van meningdat zijniethoeftte voldoenaan de arbeidsverplichtingen
vanwege het door haar ingediende beroepschrift bij de bestuursrechter. Belanghebbende heeft
beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen een vermeende fictieve weigering (art. 6:2 Awb). De
rechtszitting heeft plaatsgevonden op 9 oktober jongstleden en de bestuursrechter zal in deze
beroepsprocedure nog uitspraak doen. De bestuursrechter zal zich niet buigen over de vraag of de
arbeidsverplichtingen al dan niet terecht zijn opgelegd. Hiervoor is namelijk allereerst vereist dat
mevrouw Stokkei bezwaar maakt tegen het opleggen van de arbeidsverplichtingen, alvorens beroep
bij een bestuursrechter te kunnen instellen (art. 7:1 lid 1 Awb). De stelling van mevrouw Stokkei dat zij
zich niet hoeft te conformerenaan de arbeidsverplichtingenvanwege haar beroep bij de
bestuursrechter, kan derhalve geen standhouden.

Gelet op het bovenstaande berust de sectie Sociale Zaken in het standpunt dat het gevoerde bezwaar
van mevrouw Stokkelongegrond is.

\. 1 /l I

R. Rehwinkel, \. ./ j.,

(COÖrdin~~~_~..§.Q.C\~_..::::::;::'-: ( ,

S:::.~.:::::.=:.:::: :.../../-.

/
/

l
r"
'-.......... ,...



De heer/mevrouw
Algra
Donkertlaan 39
2061 JK BLOEMENDAAL

Kinderopvang

Haarlem, 6 november 2003

e
Geachte heer/mevrouw Algra,

Naar aanleiding van uw verzoek voor plaatsing in één van onze vestigingen, moeten
wij u helaas mededelen dat wij op dit moment nog niet aan uw verzoek kunnen
voldoen op de door u gewenste datum.

- -~ ~- - ~-~~

U staat echter nog steeds op de wachtlijst en wij zullen u zo spoedig mogelijk
informeren, wanneer wij een plaatsingsmogelijkheid hebben.

Indien er door de planning een aanbod is gedaan dan heeft dit elkaar gekruist en kan
deze brief als niet verzonden worden beschouwd.

8
Als er in uw aanvraag of plaatsingsverzoek wijzigingen zijn gekomen verzoeken wij u
contact op te nemen met het Bureau Planning & Organisatie.

Met vriendelijke groet,

Bureau Planning & Organisatie - Postbus 42 - 2050 AA Overveen

Tel. 023531 8240 / 023531 7458 - Fax. 023531 8687 - E-mail: info@lespetits.nl

Giro:1960318 - Rabobank: 38 44 06 386

--~--

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden als gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem op 10 april 2001 onder nummer 25/2001;
een exemplaar zal U op aanvraag worden toegezonden.


