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Gèachte mevrouw , heer,

Ik voel mij door de Gemeente Bloemendaal als Slaaf m/v behandeld.
Ik word opzettelijk en-onnodig- ziek getreiterd.
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De-burgermeester mw. LA. Snoeck~Schuiler is eindverqntwoordelijke voor
het ~meentebeleid. Haar houd ik direct verantwoordelijk voor het
wanbeleid dat de gemeente uitvoert ten aanzi~n van de Algemene
Bijstandswet.
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Kernpunten- wanbeleidgerneepte Bloemendaal:. Gedurende het gehele jaar 2002 krijg-ik geen schriftelijke betrouwbare
informatie- over de--wiJzewaarep- BloemeRda-at-d~ABWinterpreteert
en vertaalt in minimabeleid. Ik ben-als AS'W-geFechtigde overgel~rd
aan willekeur! onverschilligheid &-gemakzucht. Hierdoor leid ik
koopkrachtverlies.

. Volstrekt onduidelijk is hoe de gemeente omgaat: met emancipatie.

. De mondelinge en schriftelijke-gang van zaken zijp niet met elkaar in
overeenstemming.

. Ik ben voor leugenaar gezet tegenover de NatioAa4eOmbudsman. Met
deze Ombudsman is overeengekomen 9at ik klachten over
Bloemendaal kan blijven indienen-zodra het 'de uitveering van de ABW
naar de letter van de-wet betreft'. Voor de-sO€i~le aspecten van dit
dossier ben ik verwezen naar de plaatselijke politiek of de...'f
bestuursrechter.,$J

. De gemeente verdient extra geld aan mijn medewerk.ing, maar
weigert: ten gunste- van mij te handelen. \~~

. Mw. L.A. Snoeck-Schuner heeft tijdefls-een gesprek in.september
2002 overduidelijk aangegeven 'dat zij niets-aaflmij goed vindt en dat
ik degene ben die verkeerde keuzes maakt'. Ztj wetgert feiten van het
wanbe~eid van Btoemen daal te analyseren en uit dè weg te ruimen,
wat de kwaliteit van mijn leven verstechtert. .
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Ik wil graag de volgende ei5eft"ingewilligd zien:
..- Ik wHweten- hoe de-Gemeente BJoemendaal de~W interpreteert en

vertaalt in minimabeteid. Dit minimabeleidmoetworoen omgezet in
een informatiepakket, welk aandeABW-ger«htigden wordt
overhandigal en waaraan zij htlfl-feeht:~n kunnen ontJenen.

. Uit dit minimabeletd blijkt weJke*rechten, plichten &:mogelijkheden er
voor ABW-gerechtigden zijn.

.- De regenngert'rond-de'bijzonderebtjsta~ moeten eenduidig
beschreven zijn. Ik wil weten onder welk-eomstafldigheden ik een
beroep kan doen op de bijzonder&btjstélfld, wèJ~ bedrag ik ontvang
voor welkeukosten ert hoelang: het duurt voordat het geld op mijn
rekening staat.

. Ik wil weten- wel-ke--standpunten-Bloemendaal in neemt over
emandpatie. Ik wil dat deze punten worden uitgevoerd in
overeenstemming met het Verdrag inzake uitbanning alle vormen van
vrouwendiscriminatie. De Rijksoverheid schuift de verantwoordelijkheid
van de ABWaf naar de gemeenten, dus moeten de gemeenten dit
verdrag naleven.

. Ik vind dat de qemeente voorrangptaatsen voor ABW-ouders bij de
kinderopvang moet kunnen regelen.

. Ik wil een schriftelijk vastgelegde regeling met betrekking tot de kosten
van kinderopvanQ--Het betreft hier de informatie over de wijze waarop
de kinderopvang wordt aangevraagd, we~ke betalingsregeling geldt en
welke relatie-er bestaat tussen kinderopvang en het~WI. Ik wil niet
gedwongen worden de kosten van kinderopvanä "voorte schieten van
de ABW-uitkering'.

. Ik wit weten welke relatie er is tussen de gemeente en het CWI,
aangevuld met regellngen die van toepassing zijn c;>pmijn leefsituatie.

. Omdat ik nu ben overgeleverd aan willekeur wil officieel toestemming
krijgen - van de rechter - om een HBO/Universitaire opleiding te mogen
volgen met behoud van uitkering en studiekostenvergoedi ng door het
CWI of de-gemeente atoemendaat. Ik vind-dat"'ik recht heb op
persoonlijke on-twikkel-ing-,zeker zolang-eF geen kinderopvang
beschikbaar is en ik niet kan werken. Voorstel studiekosten regeling:
Ik studeer aan de Open Universiteit. Bloemendaal betaalt het
inschrijfgeld van eeR-modufe-zodra tk de cursus heb afgerond met een
certificaat. Dit is Of1derde KCOU-regeHng-ong:eveer 40 euro per
module-. Om te kunnel I studeren lJ1oet ik veetÎn~rnet - & reiskosten
betalen. Hiervoor wHik ook 40 Euro vergoed krijgen. Eén module kost
de gemeente of het CWI dus 80 Euro. Word ik geG-onfronteerd met
studieprobfemen-l1andeft Bt-oemenda-afzodanig (jat alle dilemma's welke
ik niet zelfstandig kan oplossen, door de gemeente bij de Open
Universiteit worden aangekaart, met als doet de voortgang van de
studie te waarborgen.

. Ik vind dat de- kosten voor het Zwemdiploma A kostendekkend moet
worden vergoed uit debijrondere bijstand.
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5,chadevergoeding
. De gemeente Bl-oemendaal dwingt mij nu te leven volgens een door

haar verborgen gehouden gedragscode. Ik word gevangen gehouden in
de wachtkamer; zonder betrouwbare inforfl"latiekan ik geen
besUssingen nemen en mijn leven veranderen. Bloemendaal suggereert
sociaal te willen z~jnen te wUIenhelpen, maar h1feite doet zij niets
anders danmii 'aan het lijntje houden &.bedonderen'. Ik word niet
behandeld als volwaardige, intemgente vrouw met
zelfbeschikkingsrecht. Ik mag niet voor mijzelf bepalen wat ziek
makend of genezend is in mijn gezin of wat ik van Bloemendaal nodig
heb om gezond te-kunnen leven. Ik kan aangeven wat ik nodig heb om
de ABWte kunnen verlaten, maar dit wordt niet gerespecteerd en
zeker niet uitgevoerd. Wel word ik gedwongen in armoede & isolement
te--~. Gedwongen mijn kids 'asociaal' op-te--voeden. Ik heb geen
familie, g~.en qeld-en woon te midden van deecht-e Oudjes & Rijken op
'vrekkenniveau-'. Dit heeft grote gevolgen- voor d~ kwaliteit van mijn
qezinsleven. Deze gevolgen wil de burgermeester niet erkennen. Noch
wil zij mij helpen de kwaliteit van ons leven te verbeter-en. Wel vindt zij
'dat ik niet in Bloemen daal haef-te-wonen-; ik m~ verhLiizen'. Wat zij
een gezin aandoet interesseert haar niks... Ik vind dan ook dat zij 'het
individualiseringsprincipe in de-ABW' niet toepast ten gunste van mij,
maar misbruikt en omzet in minachting en probleemveroorzakerij in
mijn leven. Ik hoef mijzelf niet te laten' 'ziek treiteren'.

. Gedurende 2002 heb'ik veet administratiekostel1j moeten maken om
mijn rechten, plichten &:mogeliikheden duideli-ikte krijgen. Tevergeefs.
Mi-nmaal158euro heb ik qeinvesteerd in briefpapier, catridges,
teJ.efoon~&internetkosten en-portokosten. '
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. Ik eis ook dat de gemeente Bloemendaal-het bestaan van ABW-
gezinnen in de gemeente in de media erkent. Andere steden doen dit
ook. Burgermeester de heer Cohen van Amsterdam 'praat zichzelf het
apelazerus in de media om verschiUen tussen mensen te overbruggen
en de-kwaHteit van leven te-verbeteren. Burgerm~ster van Nijmegen
mevrouw.Horst, verhuist re~lm-atig naar verschiHénde woonwijken
opdat zij-de medemens beter leert kenen en probiEfmen kan oplossen.
De burgermeester van Bloemendaal gaat ervan uit' dat er alleen over
minima binnen de muren van- het stadhuis gesproken- mag worden. Zij
wil niet in de media over minima spreken 'omdat Bloemendaal geen
achterstandwiiken heeft', stelde zij tijdens het qespr-ek in september
2002. Zij heeft mii toen toegezegd 'erover te zunen nadenken', maar
dit vind ik onacceptabel. Door het bestaan var ABW-gezinnen in
Bloemendaal te verzwijgen, wordt een groep Vimongeveer 130
bijstandsgezinnen gesegregeerd. Ook minima hebben recht op
erkenning van hun bestaan en de daaraan verbonden kwaliteit van
tevC?n,in Bloemendaal.

. Ik eis dat Bloemendaal een gedragscode opstelt""en openbaar maakt
waar volgens de ABW-gerechtigden en Bloemendaaf moeten leven.



. De gemeente B.oemendaal houdt mij gedurende hee. 2002 psychisch
gevangen op het stadhuis, in armoeàe& in eet;1sociaal isolement.
Hiervoor wil ik een schadevergoeding van 25 eur()cper dag wegens
gederfde levensvreugde, in totaal dus36~dagen x 25 euro =
9--~25--eu-ro-yoorhet-jaar 2002. HteFbijopgemerkt, dat ik verwacht
dat zelfs een vonnis van de rechtbank de kwaliteit van het minima- &
emaRdpatJe-beleid dat-decgemeente--Bleemendaal c;lientte voeren niet
of nauwelijks zal verbeteren het komende jaar. Bloemendaal wil niet.

. Een kopie van een onderzoek naar de wijze waar~ de gemeenten de
ABW uitvoeren, verricht door decFNV--voeg ik toe-. Ook de FNV stelt dat
Bloemenda~ erg- weinig geg-evens ~anverschaffen eff"€en vaag beleid
voert.

Ik kijk uit naar een voor mij ...en ongeveer 130 andere ABW-gezinnen-
gunstige afhandeling van deze zaak.

<t Met vriendelijke groet,

D~Ç$~
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