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Sector en Sectie

Telefoonnummer

Aanvraagdatum
Besluitnummer

Besluitdatum

Verzenddatum

11- sector Samenleving, sectie Sociale Zaken
023-5225555

Beh. Ambt.

0000001836
10 juli 2002
11 juli 2002

J.W.D. van Deutekom

Betreft Rectificatie beschikking d.d. 13juni 2002

Geachte mevrouw Stokkei,

Gelet op de door u ingeleverde nota van de Uilekuil, hebben wij besloten een bedrag van € 990,00
aan bijzondere bijstand toe te kennen voor kindopvang. Dit bedrag is gebaseerd op 7,5 maand
kindopvang gedurende het jaar 2002.

Hoogachtend,
Burgemeester-errwëflÎÖuërërSVan---1
name"fÎSdezen,

8 /,,'/de coördinatorvan Social Zaken, .. l/ R.

..
R.~~.~:~.~-- ~---1~z.waar-eFl-bertmp:
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 beschikking is verstuurd.
Uw brief waarmee u bezwaar of beroep instelt moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
0 uw naam en adres

0 de datum waarop u de brief schrijft
0 een omschrijving van het besluit waar het bezwaar of beroep tegen is gericht
0 de reden waarom u het er niet mee eens bent

0 uw handtekening.

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

Bijlage(n):

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG-bank, nr. 28.50.01.205
ABN bank Bloemendaal, nr. 56.24.15.009
Postbank, nr. 17006



~U'LEIl
ft ~ ~ ~&fC9~-S' q,.;, , JO~~/~

~~
~

D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

8
Santpoort Zuid, 29 mei 2002

Betreft: opgave ouderbijdrage over 2002

Geachte mevrouw Stokkei

Op uw verzoek geef ik u een overzicht van de kosten die u voor uw dochter Cician
over 2002 aan Peuterspeelzaal de Uilekuil verschuldigd bent.

Hiervoor zijn de volgende gegevens van toepassing.
Cician komt wekelijks op 5 ochtenden en op de dinsdagmiddag.
Per maand betaalt u € 132, =.
Cician gaat in de tweede helft van september naar de basisschool.
In verband met de zomervakantie is over de maand juli geen ouderbijdrage
verschuldigd, terwijl u over augustus slechts de helft betaalt..
Over 2002 bent u samenvattend 7,5 maand a € 132, = verschuldigd, wat neerkomt
op een jaarbedrag van € 990, =.

Ik hoop hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Wim Yntema - penningmeester peuterspeelzaal de Uilekuil.
023-5 49 27 05
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Aan mevrouw DE Stokkei
Donkerelaan 39
2061JK BLOEMENDAAL

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

Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 522 55 66
Email: gemeente@bloemendaal.nl

Uw brief d.d.:
8 mei 2002

Kenmerk:
2002003613

Datum:
13 mei 2002

Uw Kenmerk:

8 Onderwerp:
Ontvangstbevestiging

Behandeld door: Doorkiesnummer:

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbifbevestigèn wir de ontvangstvan uw briefmefais~oncierWêrp:diverseverzÖëKf!nomtrent ~

bijzondere bijstand & kinderopvang.

Voor nadereinformatie kunt u contact opnemen met de behandelendambtenaar
de heer D. van Deutekom,tel.nr. 023-5225601

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

8 Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
voor dezen,
medewerk(st)er Sectie Bestuurs- en
Managementondersteu ning,

~

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG bank, 28.50.01.205

L-



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39,2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

8 mei 2002 Gemeente Bloemendaal
College van B &W
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ OverveenAANGETEKEND

onderwerp: bijzondere bijstand &Kinderopvang

Geachte mevrouw, heer,

Het is tijd even offldeel het één en ander op een rij te zetten...en mijn rechten af te
dwingen. Mijncllëntnummer bij de Sociale Taakgroep is 01.50.651.

In jaar 2001 heeft de Gemeente Bloemendaal op perfecte wijze bijgedragen aan de kosten
van kinderopvang in de vorm van bijzondere bijstand. Ook de gesprekken zijn goed
verlopen.'8

Nu, in 2002, gaat er toch iets niet goed. Ik heb er genoeg van.

5 februari 2002
Ik constateer dat ik geen bijzondere bijstand heb ontvangen voor de peuterspeelzaal voor
mijn dochter Cician. De kosten zijn 132,00 euro per maand, te betalen tot en met september
2002. De heer J.W.Dvan Deutekom ontvangt hierover van mij een brief.

1 maart 2002
Ookeind februariheeft geen betalingvan bijzonderebijstandof een correctie
plaatsgevonden.VanDeutekomkrijgtopnieuween brief.

7 maart 2002
Tijdens een gesprek met Van Deutekom blijktdat ik voor het jaar 2002 opnieuw een
aanvraag voor bijzondere bijstand moet indienen. (Hierover had ik eerder geïnformeerd
moeten worden.)Het formulier wordt ingevuld. Verder bespreken wij de haalbaarheid van de
rechtenstudie waaraan ik ben begonnen. Wij spreken af dat Ikeen studieplan opstel.8
14 maart 2002
Van Deutekomen ik bespreken het studieplan.

14 april 2002
Ik heb geen enkel bericht ontvangen sinds het laatste gesprek in maart, dus bel ik even op.

16 april 2002
Het contract trajectplan lever ik persoonlijk in bij het gemeentehuis.

Sindsdien heb ik geen enkele reactie van de Gemeente Bloemendaal meer ontvangen
inzake deze. De heer van Deutekom heb ik nog wel even aan de telefoon gehad na mijn
verzoek de drculaires te verstrekken waaraan de Gemeente en ik zich moeten houden bij de
toepassingen van de Algemene Bijstandswet. Deze circulaires heb ik nodig omdat ik een
boekwilschrijvenover mijnpositieals Bijstandsmoedertemiddenvan de rijken.Het
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isolement waarin ik leef is zeer groot. Te meer omdat Ikgeen familie heb.
Kinderenopvoeden zonder familie is geen eenvoudige of plezierige leefsituatie.
Het ontbreekt mij aan een sociaal vangnet, mede door het feit dat ik geen geld heb om te
netwerken; vriendschap kopen in dit dorp is dure vrijetijdsbesteding! Ik ben dan ook naar
het Ministerieverwezen voor volledige info, omdat de Gemeente vanuit Den Haag ook
halfbakken materiaal krijgt toegestuurd. Vanuit 's Gravenhage heb ik nog niets vernomen..."

Wat kinderopvang betreft...
Per 19 maart 2002 sta ik op de wachtlijst voor Naschoolse Opvang bij Les Petits. Bijnavraag
blijktdat er een zeer groot tekort is aan opvangplaatsen. Ouders die ik gesproken heb in
Santpoort hebben zich eerder aangemeld voor de kinderopvang. Zoals de situatie nu Is[zal
de komende 5 jaar nauwelijks enige uitstroming plaatsvinden. Daarna gaan de mensen die al
langeropde wachtlijststaan voormij.Hebikgelukkunnenmijnkidsbijde nieuwegroep -
over zo'n jaar of 5 -terecht. Het komt er voor mij persoonlijk op neer dat ik nog lange tijd in
dit armoedigebestaan moet voortleven.Ditaccepteer Iknatuurlijkniet zomaar.

Graag verneem ik van u ..offideel per brief.. of de Gemeente Bloemendaal voor mij met
voorrang kinderopvang bij Les Petlts kan realiseren en zo ja, met ingang van welke datum?
Ik moet weten waaraan Iktoe ben. Werk zoeken heeft geen enkel nut zolang er geen
opvang is. Momenteel zijn de kosten voor 2 kids, 2 middagen per week zo'n 500 euro per
maand. Ditkan Ik niet betalen. Het is dus ook nodig een betalingsregeling vast te stellen.

Résumerend.
De bijzondere bijstand voor de PSZvoor mijn dochter voor het jaar 2002 wIJik per
omgaande uitbetaald krijgen. Nu word ik in de flnanciêle problemen gebracht! Een extra
vasten lasten post van 132 euro per maand is een zware last bij een uitkering van 978 euro
per maand.
Ik wildan graag weten met ingang van wanneer Ikkan rekenen op kinderopvang.

Tot slot. Rechten studeren tijdens een paar uurt;les In de ochtend is een ramp. Uweet dat de
treinen vaak niet rijden, wat ikzelfaan den Ujve heb ondervonden toen ik 27 april 2002 naar
een studiedag toe moest. Ik kon niet! Dit In combinatie met het feit dat tentamens worden
verzet plus het gegeven dat Ikvaak geen oppas voor mijn kids kan vinden, werkt behoorlijk
demotiverend. 25 Meiaanstaande maak Ikopnieuw een tentamen, mits de treinen rijden.
Helaas verstrekt de NS slechts 2 weken voorafgaand aan werkzaamheden info over het
stiUeggenvan de treinen. Het is maar weer afwachten...1k heb het gevoel dat Ikverplicht
moet dementeren. Geen geld, geen kinderopvang, geen studie of werk met als gevolg ook
veel te weinig mensen In mijn leven. Als bijna 37-jarige vrouw ben ik nu gedwongen te leven
als een 87-jarige. Dit is niet goed!

Ik kijkuit naar uw reactie.

~~

~~~~.
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Mevrouw D.E. Stokkei

Donkerelaan 39

Postadres:

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postbus 201, 2050 AE Overveen
Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 522 55 66

2061 JK Bloemendaal

Beh.Ambt.

11-sector Samenleving, sectie Sociale Zaken
023-5225555
7 maart 2002
0000001767
13juni2002
14juni2002

J.W.D. van Deutekom

8

Sector en Sectie

Telefoonnummer

Aanvraagdatum
Besluitnummer

Besluitdatum

Verzenddatum

Betreft Abw, toekenning bijzondere bijstand

Geachte mevrouw Stokkei,

Op 7 maart 2002 vroeg u bijzondere bijstand aan op grond van de Algemene bijstandswet (hierna
Abw) voor kinderopvang.
Wij hebben besloten conform de door u opgegeven kosten en duur van de kinderopvang, u hiervoor
over de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 juli 2002 een bedrag van € 132,00 per maand toe te
kennen. Verstrekking van deze bijstand vindt plaats om niet.

De betaling van de bijstand zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden op uw rekeningnummer.

8 Hoogachtend,

_§..ur.gemeeSfêfëil w'èflioo ers van Bloem
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namens dezen,

. de coördinator van oeiale ak~- ' .
R.Re inkel --- --,--'-=.:::----
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Bijlage(n):

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG-bank, nr. 28.50.01.205
ABN bank Bloemendaal, nr. 56.24.15.009
Postbank, nr. 17006
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Algemene informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw dienstverlener en een afspraak maken voor een gesprek of inzage in
uw dossierstukken aanvragen. Uw dienstverlener is J.W.D. van Deutekom.
Indien u met hem een gesprek wenst, dient u eerst telefonisch een afspraak te maken.

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 beschikking is verstuurd.
Uw brief waarmee u bezwaar of beroep instelt moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
0 uw naam en adres
0 de datum waarop u de brief schrijft
0 een omschrijving van het besluit waar het bezwaar of beroep tegen is gericht
0 de reden waarom u het er niet mee eens bent

0 uw handtekening.

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

8
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~ Sectie Sociale Zaken
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ OVERVEEN

cliëntnummer:
Je )"

{'
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datum aanvraag:

aanvraagformulier bijzondere bijStand nummer aanvraag:

achternaam en

voorvoegsels

voornamen
(le voluitl

geboortedatum

huidigadres

postcode en woonplaats

adres ouders en postcode
(indien u of uw partner

jonger is dan 21 jaar)

c~C' i~c~ LÄ \t'j (C1

s..\"~nr-~JA:';- :

Cl.O-à-) 2..0 CJ c. :td:
J~

CH-iJI~
J~

eenmalig I por maand I

ee~mali!ll per maand I

eenmalig I per maand I

~ U dient bewijsstukken bij te voegen.

.~-==~"""" ,'cc. '~.:r,. . "'.'~ . -~~
Ik neb voor deze kosten eerst bij een aridere'mstantle geprobe'erS'eénverg'C(eiJmgte KfIJg-en'

Zoja.

~ ~~3
o-nêe ~ Djá" ~6

j l

j l

j l

j l. ~ U dient bewijsstukken bij te voegen.

ten name van:

Ik verklaar dat er sedert :d )G'v'\ too~ datum aanvraag algemene bijstand of laatste heronderzoekl geen wijzigingen in mijn persoonlijke of financiële omstandig-

heden hebben voorgedaandie van invloed:ijn op het recht op of de hoogte van de bijstandsuitkering.'I }Ikheb dit formuliergeheel naar waarheid ir>;;evuldzodat de gemeente I G \0 (? ./V\j? v'\(j\;A co{ kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik heb niet vef

zwegen. Ik weet dat het onjuist invullen ,dl het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk geheel of gedeeltelijk

weigeren van de uitkering. Ten onrechte ""rstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het niet op tijd. niet of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een

maatregel. een boete of tot strafrechterkij<2 'ier.olging.

Op grond van de wet moet de gemeente::.? gegevens controleren Het is mij bekend dat de gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt. die voor het vaststellen van

het recht op bijstand nodig zijn. bij die irs:3n:ies en personen die op grond van de Algemene bijstandswet verplicht zijn deze te verstrekken.n

ê) C. N~ v'C~CI' C/\. \Plaats en datum:

\
I

I' {handtekening echtgeno( olt! el/par1nerl

Vi;i;.\SiSilMI rJ lid I', ::i" u J
9CHG5



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

1 maart 2002. Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

onderwerp: bijzondere bijstand 01.SD.651

Geachte heer van Deutekom,

BndjanuarL2002 constateerde.. Ik dat de Gemeêote 81o.emendaal geen bijzondere
bijstand had uitbetaald over de maand januari. Ik heb toen een briefje in de bus gegooid
aaD-Ug.eadresseerclmet-een-OOlerzicbt;1ec-van-de.-bedragend~eIk wel aan bijzondere
bijstand ontvangen heb. '
Vanmorgen-lee&ik-op-giroteL.dat de. Gemeente 339. Euro heeft overgemaakt. Hieruit
maakt ik op dat ik opnieuw geen bijzondere bijstand gekregen heb.

lkstuur ueenkopÏ,e-van..het vorige briefje toe.
Volgens mijn gegevens heb ik nog recht op een bedrag van FL. 3860.00 - 2724,50 =
Ft. 1135,50~ wUtuzospoedig mogelijk de fout herstellen?
Ik moet de peuterspeelzaal betalen en bovendien gaan de kinderen op les zwemmen, wat
220,00 Euro per.kwartaal kost.-H~t geldheb Ik echt nodig!



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061)k Bloemendaal
023 5279457

5 februari 2002 Gemeente Bloemendaal
Sociale Taakgroep
Dhr. ),W.D van Deutekom

Onderwerp: bijzondere bijstand 01.SD.651

Geachte heer van Deutekom,

Volgens uw brief van 1 juni 2001 krijg ik van de Gemeente Btoemendaal voor de periode
van 10 maanden een bedrag van fl. 386,00 per maand voor kinderopvang. De
peuterspeelzaal UUekuii voor Ocian om precies te zijn.

Ik zet even op een rij welke bedragen ik de afgelopen maandèn heb ontVangen:. 21-12-2001 393,50
. 27-11-2001 401,00. 26-10-2001 386rOO
. 26-09-2001 386,00
6- 28-08-2001 386,00
. 26-07-2001 386rOO
6- 27-06-2001 386,00

=====
totaal 2724.50

Ov~ de afgelopen maand heb ik geen bijzondere bijstand ontvangen. Dit Is dus helemaal
fout!

Enkel losse opmerkingen
Van de Belastlngdienst-krijg Ik 114,00 Euro per maand; over januari is 108,00 in
vermindering gebracht. Wij hebben vorige week even besproken dat Ik ook een eenmalig
bedrag van 218,00 Euro heb ontvangen, wat waarschijnlijk niet correct is. Heeft de
Gemeente Bloemendaal wel het juiste bedrag in mindering gebracht?
Bijgevoegd treft een KCOU-beschikking.van de Open Universiteit. Wederom is mij 80 %
korting toegekend.
Ik hoop dat de Goden mij gunstig gezind zijn en dat ik dit jaar in een razend tempo kan
studeren, die 80% voelt toch wel lekker aan...!
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Mevrouw D.E. Stokkei Postadres:

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postbus 201, 2050 AE Overveen
Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 522 5566

Donkerelaan 39

2061 JK Bloemendaal

Beh. Ambt.

11-sector Samenleving, sectie Sociale Zaken
023-5225555
5 maart 2001
0000000943
31 mei 2001
1 juni 2001

J.W.D. van Deutekom

8

Sector en Sectie

Telefoonnummer

Aanvraagdatum
Besluitnummer

Besluitdatum

Verzenddatum

Betreft Abw, toekenning bijzondere bijstand,

Geachte mevrouw Stokkei,
~ - '" ""

Onlangs hebben wij uw aanvraag voor bijzondere bijstand ten behoeve van kinderopvang en
ouderbijdrage ontvangen. Wij hebben besloten conform de door u opgegeven kosten en duur van de
kinderopvang, u hiervoor gedurende een periode van 10 maanden een bedrag van fl. 386,00 per
maand toe te kennen.

De ouderbijdrage voor Luther Algra ten bedrage van fl. 215,00 behoort niet tot de bijzonder
noodzakelijke kosten van het bestaan waarvoor bijstand kan worden verleend.

8

.,..~

Bijlage(n):

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG-bank, nr. 28.50.01.205
ABN bank Bloemendaal, nr. 56.24.15.009
Postbank, nr. 17006
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Bezwaar en beroep:

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

Uw briefwaarmee u bezwaar of beroep instelt moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
0 uw naam en adres
0 de datum waarop u de brief schrijft
0 een omschrijving van het besluitwaar het bezwaar of beroep tegen is gericht
0 de reden waarom u het er niet mee eens bent
0 uw handtekening.

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

- ~ "-~ o. =--= -.~ --=-'c~ ~ ~

Bijlage(n):

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied

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

BNG-bank, nr. 28.50.01.205
ABN bank Bloemendaal, nr. 56.24.15.009
Postbank, nr. 17006


