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RECHTBANK HAARLEM, sector bestuursrecht
enkelvoudige kamer

Zitting van 4 februari 2005.

PROCES-VERBAAL

Zaak 7.

De bode roept uit de beroepen geregistreerd onder de nummers 04-1328, 04-1337 en 04-1989
NABWen 04-1718 vovo NABW, ingesteld door:

D. Stokkei,
wonendete-Bloemendaal
eIseres,

tegen

het College van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal,
verweerder.

Aanwezig zijn:
- --- -~~ '-.~'-- ~~ ~ -- - - -~.~

Het lid van de enkelvoudige kamer mr. W.J.A.M. van Brussel
en de griffier A.G.J. Deckers.

Eiseres is in persoon verschenen.
Verweerder is verschenen bij gemachtigden mr. R. Beiling en L.H. Meijerink, beiden
werkzaam bij de gemeente Bloemendaal.

Eiseres: Ik word mishandeld en er is sprake van fraude. Het is hier een corrupte klerezooi. De
president en de rechter die mijn tweede zaak heeft behandeld liegen. Niemand van de
rechtbank Haarlem kan mijn zaak behandelen. Wat mij betreft schrijft TIde vonnissen maar.
Ik zit hier, omdat ik hier behoor te zitten. Er is geen oplossing meer. Ik ga met geen enkele
ambtenaar van Bloemendaal verder. Mediation is van de baan, omdat ik vrijwel direct na de
uitspraak van u weer besluiten en verweerschriften van Bloemendaal krijg. Neen, ik ga met
geen enKè1~am6tenaar meer aan tafel. Verweerder voert een smenge oorlOgen liegt. Het is
niet meer mogelijk dat het wordt zoals het het eerste jaar was met de gemeente Bloemendaal.
David van Deutekom is de enige waar ik als persoon nog vertrouwen in heb. Hij liegt niet.

Heiling: David is ziek, maar anders zou hij toch niet zijn gekomen. Hij heeft zijn studie
afgerond. Hij wil niet meer de hulpverlener zijn van eiseres.
De zaak 04-1337 betreft de pc, 04-1328 heeft betrekking op zwemles en studiekosten, 04-
1989 op badmintonlessen en 04-1718, de vovo is gekoppeld aan de 04-1337.

Voert verder het woord aan de hand van de bij dit proces-verbaal gevoegde notities.i.
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Het eerste besluit met betrekking tot de studiekosten is van februari 2004. Ja, toen was de
WWB al van toepassing. Ja, er was sprake van een studietrajectplan. Werk gaat echter voor.
Men moet zo snel mogelijk werk zien te vinden. Mr. Wemik voert zelf aan dat het besluit
moet worden getoetst aan de Abw. Er is ook een besluit van 12juni 2002. Ja, het Cwi moet
voor een universitaire studie positief adviseren. Ik weet niet waar we dat op baseren.

Eiseres: Ik heb de pc nodig voor mijn kinderen en om brieven en emails te schrijven naar
werkgevers. Een pc in de bibliotheek kost 1 euro per kwartier. Er is geen buurthuis.

Heiling: PC-gebruik voor de kinderen is wel mogelijk. We doên dat als het gaat om kinderen
in de leeftijdsklasse van na de basisschool. Als eiseres een opleiding wil volgen en er is een
pc nodig dan kan dat in dat kader. Om sollicitatiebrieven te schrijven op de pc kan men naar
de bibliotheek.

Eiseres: Er is in Bloemendaal geen beleid. De uitspraak van 15 december 2003 is niet
uitgevoerd.

Heiling: De noodzaak tot aanschaf op andere gronden kon niet worden beoordeeld, omdat er
geen contact is met eiseres. De gemeente heeft wel degelijk een beleid. Een en ander is terug
te vinden in het zgn. reïntegratiebeleid. We hebben een reïFltegratieverordeningbij de WWB.

- Onder~de Abw-was..eLeenminimabeleid. Datwa&-een"algemeenbeleid1"J0'moGht-één4::eepper---=- ~ ~

drie jaar toekenningen verrichten. De reïntegratieverordening zit bij de stukken. Ik zal het
minimabeleid alsnog sturen.

Eiseres: Wat betreft de zaak 04-1718, het gaat mij erom dat het dossier kan worden
opgeruimd. Aan welke zaak die zaak wordt gekoppeld is mij een zorg. Er is nu sprake van
willekeur. Men is gewoon bezig met machtsmisbruik. Dat moet volgens het wetboek van
strafrecht worden afgestraft.

Het is wel heel erg zwaar om alles te kunnen betalen met een bijstandsuitkering. De gemeente
moet mijn zoon maar uitleggen waarom hij wordt gediscrimineerd. Ik wil dat de ambtenaren
van Bloemendaal een taakstrafkrijgen en van hun eigen salaris de schade moeten betalen.

De rechter sluit het onderzoek in deze zaak.

Voor eensluidend afschrift,

D~
Derechter: (--
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de Rechtspraak
Centrale Raad

van Beroep

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

bezoekadres

Graadt van Roggenweg
200-250, (gebouw C),
3531 AH Utrecht

datum

doorkiesnummer

ons kenmerk

4 mei 2005
223 46 00
CRvB 05 / 2355 NABW RO04 93
bw/ski 100643

correspondentieadres
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

t (030) 223 30 00

uw kenmerk

bijlage(n)
faxnummer

www.rechtspraak.nl
Rabobankrekening
1923.25.914223 44 49

het Collegevan Burgemeesteren Wethoudersvan de gemeente
Bloemendaalte Overveen/ D.E. Stokkei

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

onderwerp

Geachte mevrouw Stokkei,

- -.
Naar aanleidingvan uw briefd.(t:J911prif2ö65~deel ik uhet'volierîde~mé~ ~

Bij de Raad zijn de volgende zaken aanhangig waarin u partij bent:
- 04/4814 NABW en 04/5348 NABW gericht tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem

d.d. 19 augustus 2004, reg.nr. Awb 04-132 NABW;
- OS/2355 NABW gericht tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem d.d. 7 maart 2005,

reg.nr. Awb 04-1328 NABW.
Het griffierecht wat u verschuldigd bent in de zaak 04/4814 NABW is reeds door u betaald en
ontvangen bij de Raad op 7 oktober 2004. In de andere twee zaken bent u geen griffierecht
verschuldigd.
Voor zover u bedoeld heeft, gezien de laatste alinea in uw brief, een verzoek tot versnelde
behandeling te vragen deelt de Raad u mee geen aanleiding te zien uw verzoek te honoreren.

Hopend u voldoende te hebben ingelicht.
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