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Geachte heer Rehwinkel,

Onder verwijzing naar de zitting van de rechtbank sector Bestuursrecht te Haarlem op
24 juni 2004 bericht ik u als volgt.

Cliënte is alsnog bereid in overleg te treden met de gemeente Bloemendaalover haar
arbeidsverplichting, kinderopvang en vergoeding studiekosten.

Ook zij ziet het belang van een vruchtbare samenwerking. Daartegenover heeft cliënte
tegen mij te kenen gegeven dat zij al haar rechten wenst voor te behouden als het gaat
om indienen van klachten omtrent de handelwijze van medewerkers/Burgemeester van
de Gemeente Bloemendaalover het verleden.

Ik heb haar ervan kunnen overtuigen dat dit niet in de weg kan staan het gesprek met de
gemeente Bloemendaal aan te gaan.

Zij stelt dan ook voor dat er een bespreking plaatsheeft waarbij naast de heren Meijerin
en Deutekom, ondergetekende en cliënte aanwezig zijn.
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Ter toelichting merk ik nog op dat in dit gesprek naast bovengenoemde kwesties als
eerste aan de orde kan komen, wie de dienstverlener(s) zal zijn van cliënte.

Ik zal hiertoe begin volgende week telefonisch met u contact opnemen. Ik heb begrepen
dat u bereikbaar bent onder telefoonnummer 023-5225598.

8
~

ft
Met vriendelijke groet,

B. Wemik

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

3 juli 2004 Gemeente Bloemendaal
College van B &W
t.a.v. de heer Rehwinkel
Bloemendaalseweg 158
Overveen

Persoonlijk afgegeven op stadhuis

onderwerp: brief van advocaat B. Wernik, 2 juli 2004

Geachte mevrouw heer,

8 Advocaatmr B. Wernikheeft u een brief gestuurd met de mededeling dat ik
bereid ben tot een gesprek met u.

Mijnboodschap aan mr B. Wernik iS onjuist overgekomen.
Afgelopen week had ik zijn secretaresse aan de telefoon.
Ik verkeerde op dat moment in de veronderstelling dat de heer Wemik mij zou
teugbellen. Miscommunicatie.

Momenteel wil ik geen gesprek met u, wel wil ik dat u strafrechtelijk wordt
vervolgd wegens ambtsmisdrijven. Ook wil ik dat u wordt ontslagen.

U probeert mijn kinderen & mij te vermoorden zonder zelf bloed aan handen te
krijgen.

Komendeweek start de ~ beroepsprocedure tegen Bloemendaal inzake het
negatief uitvoeren van de gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003.

~ De heer Wernikontvangt deze brief maandag per email.

Mijnprinter is stuk.

Met vriendelijke groet,
deslree stokkei



4 juli 2004 Advocaat mr B. Wernik
Ged. Oude Gracht 60
2011 GT Haartem
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023-5279457

betreft: uw wens tot mediation

Geachte heer Wernik,

Wanneeru mediation op het Stadhuis wilttoepassen -om te voorkomendat de
gemeente Bloemendaalmij opnieuwchanteert &.terroriseert met het stopzetten van de
uitkering - gaat u maar naar het stadhuis zonder mij...--- De gemeente is wettelijkverplicht mijn gezin een uitkering te verstrekken, ook terwijl er
klachtenprocedures of rechtzaken dienen tegen ambtenaren.

Ik wileen strafklacht, geen chantage.
Enik wilgeen PC...meer of zogenaamde andere kadootjes - van ambtenaren die mijn
gezin bewust kapotmaken, wanneer ik wildat de gemeente juridisch correct werkt.
Ik wil geen vruchtbare samenwerking met ambtenaren die mijn lichaam" leven
gebruiken voor 'een machtsstrijd met de bestuursrechter over de inhoud van
wetten...'

Eerst een taakstraf, daarna mediation met nieuwe ambtenaren.

Ik wildat de bestuursrechter beslist dat dit dossier naar de politierechter moet, omdat
deze bevoegd is taakstraffen op te leggen. Dan zijn wij snel klaar.
Ik hoef geen 'eeuwig-durende strafzaak'.

Een burgermeester die een lippenstift: steelt, is ontslagen door de Minister van BiZa.
De Bloemendaalse burgermeester die zich schuldig maakt aan zuiverings-politiek
- rijk roeit arm uit - wordt dus ook ontslagen. Evenals haar hulpjes.8
Met vriendelijke groet,
desiree stokkeI
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BW/tt/33204 Haarlem, 9 juli 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: Stokkellgcm Bloemendaal III bezwaar studiekosten
bezw studiekosten

Geachte mevrouw Stokkei,

8
U weet dat ik het beste met u voor heb. Degene die echter meent het beste met iemand
anders voor te hebben, dient uiterst alert te zijn wanneer degene om wie het gaat
absoluut niet de visie deelt over wat het beste voor haar is.

Op dat moment zal de visie van degene die denkt het beste met iemand voor te hebben,
uiteraard moeten wijken voor de visie van betrokkene zelf.

Uitzonderingen daargelaten.

Dit is een eerste opmerking.

Een tweede opmerking betreft de vertrouwensband die er moet zijn tussen een advocaat
en een cliënt. Wanneer tussen de advocaat en zijn cliënt een zodanig verschil van
inzicht bestaat over de wijze van aanpak van een zaak, dient de advocaat de
vertrouwenskwestie te stellen.

~
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Dat doe ik dan ook bij deze. Ofwel u spreekt uw vertrouwen uit dat ik namens u beroep
instel tegèn de weigering van de gemeente aan u de studiekosten te vergoeden. Zoals u
weet zal dit beroep uiterlijk 26 juli 2004 moeten worden ingediend bij de rechtbank,
sector bestuursrecht te Haarlem. Zoals aangegeven, ben ik van mening dat u in h~t kader
van de Wet Werk en Bijstand ruimere mogelijkheden heeft om voor een
studiekostenvergoeding in aanmerking te komen.

In ieder geval stel ik voor deze beroepsprocedure bij de rechtbank Haarlem voor u te
voeren.

8 Daarnaast speelt de kwestie van het overleg hebben/voeren met uw dienstverlener(s). op
dit punt stel ik vast dat wij in ieder geval fundamenteel van mening verschillen. Ik stel
dan ook voor dat ik mij in het kader van het voeren van dit overleg terugtrek. Ofschoon
ik dit uiteraard betreur.

Waarom moeilijk doen als het samen kan.

Deze twee kwesties kunnen wat mij betreft los van elkaar gezien worden in die zin dat
ik namens u wel beroep aanteken bij de recbtbÇL.l1k,sector bestuursrecht te Haarlem en
tegelijkertijd mij niet bemoei met het overleg met dienstverleners van de gemeente
Bloemendaal.

Gaarne verneem ik van u of u met het bovenstaande kunt instemmen.

Het lijkt mij goed dit nog een keer bij mij op kantoor te bespreken.

8 Gaarne van u vernemend,

r

Hoogachtend,
\

.~'\ .Jr---
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
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10 juli 2004 Advocaat mr. B. Wernik
Ged. Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

onderwerp: uw brief van 9 juU 2004

Geachte heer Wernik,

Ik kan geen brieven printen.

,8

Uw brief van 9 juli 2004 is onnodig oponthoud van de zaak.
Mijn brief voor 12 juli 2004 is helder. De zaak moet in hoger beroep.
Ik wil niet als Slavin van de Staat der Nederlanden behandeld worden, u wUt
advocaat zijn. Wilt u wel echt advocaat zijn?

Ik ben even duidelijk.

U mag voor mij als advocaat optreden, omdat ik werkelijk denk dat u het goed
met mij voor heeft. Wat niet mag betekenen dat ik mijzelf ondergeschikt moet
maken aan de raadsman.
U overlegt niet afdoende met mij'Hen u geeft de indruk dat u geen zin heeft in
ingewikkelde rechtzaken die met vrouwenmishandeling te maken hebben!

Ik ben geschrokken van de uitermate slechte werkwijze van de
bestuursrechter Stadvocaten. Veel advocaten willen vrouwen niet eens
helpen, juist omdat het om mishandeling gaat. In Haarlem bent u de enige.

Ik moet mannelijker gaan denken, u moet het moderne vrouwen-brein Ieren
kennen....

8
U neemt vrouwen-mishandeling - zoals ik dat als nu gedwongen moet doorgaan
- niet serieus genoeg volgens de normen van mijn vrouwen-brein. Ik ben een
emotioneel intelligente vrouwen wil ook als zodanig behandeld worden.
'U beledigt mij en dwingt mij steeds harder te vechten', zegt mij verstand.
Dit is niet fair. Ik ben door mijn ouders als Slaaf te werk gesteld in hun winkel,
ben mishandeld totdat ik bijna dood ging door suïcide op mijn 17e...En nu dwingt
de gemeente Bloemendaal mij door hun werkwijze in deze herinneringen te
leven. Mijn lichaam heeft te veel pijn. Het interesseert Bloemendaal niets dat
vrouwen kapot gaan door het överheidsbeleid.

Zowel de bestuursrechter als de advocatuur houden vrouwen gevangen in een
onderdanige positie. Klassenjustitie, Haagse Politiek & WO-burgermeester In
Bloemendaal die minima liever direct op transport zeL..
Vrouwen als ik worden 'door vrijwel iedereen in een hoek getrapt omdat wij ons
nog niet in stilte hebben laten vermoorden'. Wij moeten gehoorzamen, wat wij
niet kunnen omdat zij moeten vechten tegen moord. Wij zetten mensen aan het
denken.

..;)t"~W-\ -\,Jt:q"
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U zal moeten aanvaarden dat ik emotioneel intelligent ben.
U heeft juridische ervaring...en vastgeroeste routine....
Nu ik toch moet vechten om zelf te mogen blijven leven, kan ik ook wel
tegelijkertijd de Misbruikvan het Bestuursrecht uitbannen. Noodlot.

:JJ-
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Ik mag u niet verwijten dat u te weinig vrouwenkennis heeft En dit wil ik ook
niet. 'Ik vind u wel aardig...', zegt mijn hart.

Het bestuursrecht is een vrijbrief aan ambtenaren om vrouwen te mishandelen.
Het recht is te ouderwets.
Ik wildat u dit als uitgangspunt neemt.
Het is niet goed om alle veranderingen te persoonlijk op te vatten.

Ik vind u een goede advocaat wanneer u mij toestaat een Vrouwuit de Toekomst
te zijn en samen met mij meegroeit. Groeien is vertrouwen.
Ik vind u een slechte advocaat wanneer u te gemakszuchtig &te luibent om mij
tegen wrede psychische mishandeling door de gemeente te beschermen. Of,
vrouwen wilt beschermen tegen die mishandeling op basis van uw vastgeroeste
routine.8
U moet kiezen
Of u bent een luie &heel slechte advocaat die de gemeente Bloemendaalhelpt
een vrouw kapot te maken ...ofu bent een Advocaat uit de Toekomst...diehet
bestuursrecht afstemt op de jongere generatie.

Vrijdagaanstaande vanaf 10 uur gaan mijn kinderen weg. Daarna kan ik op
kantoor komen voor een gesprek.

Maandag om 10.00 uur haal ik het dossier op bij de receptie...an breng ik het
zelf naar de rechtbank Sector Bestuursrecht om het beroep te starten.
Uw brief aan de rechter volgt na ons gesprek.

Ik wil eerst de rechtzaak, de 3e gerechtelijke uitspraak en daarna pas mediation
op het stadhuis.

'8 Ik wil dat u met mij meegroeit de toekomst in. Over een jaar heb ik u veel
vrouwenkennis gegeven. Maak geen problemen die er niet zijn.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het u niets Interesseert...En dan bent u een
gemakzuchtig gewetensloos monster. En dit laatste is het; ik mag gehoorzamen
of doodvallen? U bent een zeer slechte luie advocaat en dat weet u zelf ook.
Maar u bent wel aardig..., ik denk zelfs heel aardig...

~



30 juli 2004 Gemeente Bloemendaal
Sociale Taakgroep
Dhr. J. W. D. van Deutekom
Bloemendaalsewet 158
2051 GJ Overveen

Desiree Stokkei, Donkerelaan 39 2061 jk Bloemendaal
023-527957

Onderwerp: bijzondere bijstand computer

Geachte heer van Deutekom,

Ik heb een PC aangeschaft omdat de gemeente Bloemendaal wettelijk verplicht is mij een PC te geven.
Door een virus is mijn oude Windows 95/98 besturingsysteem definitief weggevallen. Printen deed dat ding ook
al niet meer zuiver.
Advocaat mr. B. Wernik beschikt over jurisprudentie waaruit blijkt dat een bijstandsgezin in Amstelveen een PC
met internetabonnement via de rechter heeft gekregen.
De gemeenten Haarlem en Nijmegen accepteren dat een werkloos gezin niet zonder PC kan functioneren.8
Tijdens de hoorzitting van 18 mei 2004 inzake uw negatieve verwerking van de gerechtelijke uitspraak van 15
december 2003, hebben voorzitter dhr F. Later en dhr L. Meijerink met mr. B. Wernik besproken dat ik een PC
kan krijgen. Voorwaarde is dan wel dat ik op het stadhuis alle zaken mondeling afhandel, ik mijzelf als Slavin
zonder rechten laat verhandelen via achterkamertjespolitiek en u actief help met frauderen bij de uitvoering van
de sociale zekerheid.
Alleen wanneer ik u toesta crimineel gedrag te vertonen krijg ik een PC, is momenteel de huidige stand van zaken
op het stadhuis van Bloemendaal.

Uw gedrag, David van Deutekom, is eveneens gelijk aan die van een dictator / vrouwenhandelaar.
Bij de negatieve uitwerking van de gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003 heeft u in het verweer van het
college van B & W samen met uw collega dhr P. Dubbe, mij het gebruik van mijn fundamentele mensenrechten
& vrijheden ontnemen, door mijn beroep op de Grondwet & Verdragen niet-ontvankelijk te verklaren.
U heeft het voordeel van de twijfel omdat het minste tegen mij liegt, meer niet.

8

Bijgevoegd treft u een kopie van de rekening van de nieuwe PC.
Wanneer u deze rekening per omgaande vergoed zie ik af van aanvraag bijzondere bijstand voor een
internetabonnement. Ik heb een uitstekende deal gesloten: een multimedia-pc met 300 euro korting, geschikt voor
een eenmansbedrijf. Koopt u deze desktop betaalt u ruim 1500 euro.
Geeft u mij een bepaalt bedrag voor een PC dat lager uitvalt dan mijn rekening, zal ik via de rechter wel een
internetabonnement eisen., kosten 31 euro per maand.

U bent goedkoper uit zonder vergoeding voor een internetabonnement.

Ik verwacht dat mr. B. Wernik u ook nog een briefje schrijft. De rechtbank weet dat ik een nieuwe PC nodig heb.

Inmiddels heb ik de SP gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het criminele gedrag van de
gemeenten Bloemendaal bij de uitvoering van de sociale zekerheid.

Kunt u juridisch correct werken?

Met .. e groet,

~
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bw/pvg/100273 Haarlem, 26 juli 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: D.E. Stokkel/gemeente Bloemendaal
-beroe}! besluit B&W studiekosten

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij doe ik afschrift toekomen van het heden, namens u, ingediende beroepschrift bij
de rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, tegen de weigering aan u de studiekosten
te vergoeden.

8 Van het verloop van de procedure houd ik u uiteraard op de hOQgte.

Bijlage
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Toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam op 26 juli 2004.

Voorlopig beroepschrift AWB

Rechtbank Haarlem,
Sector Bestuursrecht

te

HAARLEM

e
Geeft eerbiedig te kennen:

Desiréé Elisabeth StokkeI, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan de Donkere Laan 39,
geboren op 11juli 1965, te dezer zake woonplaats kiezende te 2011 GT Haarlem aan de
Gedempte Oude Gracht nr. 60 (postadres: postbus 408, 2000 AK Haarlem), ten kantore
van de advocaat en procureur mr. B. Wemik, die te dezen door eiseres tot gemachtigde
wordt gesteld.

1. Eiseres heeft kennis genomen van het door Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Bloemendaal genomen besluit van 15juni 2004.

2. Een afschrift van het bestreden besluit treft u bijgaand aan (prod. 1).

3. Eiseres kan zich met dit besluit, voorzover betreft punt 2 terzake afwijzen aanvraag
bijzondere bijstand in de kosten voor modules van een rechtenstudie, niet ver-
emgen.e

4. Ten onrechte overweegt verweerder dat de noodzaak tot het volgen van een aantal
modules voor een rechtenstudie niet zou zijn gebleken.

5. Ofschoon verweerder terecht overweegt dat het besluit dient te worden getoetst aan
de vóór 1januari 2004 geldende Algemene Bijstands Wet, heeft de gemachtigde
van eisereser op gewezendat met ingangvan 1januari 2004er eenverplichtingis
voor verweerder om een reintegratieverordening op te stellen ex art. 8 lid 1 onder a
WWB. Het zou dan ook niet misstaan aldus de gemachtigde van eiseres indien de
toetsing tevens anticipeert op de Wet Werk en Bijstand. Alsdan zijn relevant de
artt. 9 lid 4 en 10 van de WWB. Met name in de toelichting op deze artt. Kan men
lezen dat de reintegratieverplichting voor een alleenstaande ouder c.q. een
scholingsverplichting, gepaard dient te gaan met een passende kinderopvang, zodat
het voor de alleenstaande ouder ook praktisch mogelijk wordt scholing te volgen.

---- - - -- -_..-_.._.
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6. Deze geïntegreerde aanpak heeft bij eiseres ontbroken, waardoor zij enerzijds
verplicht werd gesteld zich in te schrijven bij het CWI maar anderzijds verweerder
te kort is geschoten om een adequate opvang voor haar kinderen te regelen.

7. Voorts realiseert cliënte zich ten volle dat het niet aangaat, een universitaire
opleiding vergoed te krijgen buiten de voorliggende voorziening Wet op de
Studiefinanciering om. Daartegenover handhaaft zij haar standpunt dat het wel
degelijk mogelijk moet zijn onder de Wet Werk en Bijstand een aantal modules
vergoed te krijgen, die haar positie op de arbeidsmarkt zullen vergroten.8

Gelet op het bovenstaande verzoekt eiseres uw rechtbank dan ook het bestreden besluit
te vernietigen als zijnde in strijd met de wet c.q. enig algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur met veroordeling van verweerder in de kosten.

Haarlem, ~6 j_uli2904

't Welk doende enz.,

B. Wernik, gemachtigde

-

bw/pvg/l 00273/2004-07-26


