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Betreft AFWIJZING BIJZONDERE BIJSTAND Wwb,

Geachte mevrouw Stokkei,

Naarcaanleidingvan de aanvraag in het,kader van,de",Wetwer-ken bijstando(Wwb)ter voorziening in
de bijzondere kosten voor de aanschaf van een PC in verband met uw studie hebben wij het volgende
besloten:

Uw aanvraag voor bijstand voor de aanschaf van een PC is afgewezen.

Deze afwijzing dient in samenhang bezien te worden met de reden van afwijzing van bijzondere
bijstand, ook na bezwaar, in de kosten van het volgen van een universitaire studie aan de Openbare
Universiteit.
Overwegingen hierbij zijn de jarenlange studieduur en dat de Wwb erop inzet de bijstandsgerechtigde
zo snel mogelijk aan het werk te helpen..
Het is op dit moment niet mogelijk een beoordeling te maken van de noodzaak van studiekosten
omdat het ontbreekt aan een reïntegratietrajectltrajectplan.
Op 30 maart 2004 is een reïntegratieadvies opgesteld door Mevrouw J. Wiemers van het CWI.
Het advies luidt:
"Mijns inziens belemmert de lopende rechtszaak met de daarbij komende negatieve sfeer tussen de
Gemeente Bloemendaal en klant een op korte termijn inpassing in het arbeidsproces. Op langere
termijn lijkt het mij zinvol om door het organiseren van kinderopvang en intensieve jobhunting klant
naar werk te begeleiden."
Tot een duidelijk beroepsprofiel is het echter niet gekomen.

In jan.'04 en febr.'04 zijn door de dienstverlener met u gesprekken gehouden over werk en
buitenschoolse opvang om te komen tot een reïntegratietraject. U maakte duidelijk hieraan niet mee te
willen werken.
Op 18.05.'04 is In de commissie van advies voor bezwaar-en beroepschriften geopperd, dat mogelijk
uw advocaat, de heer Mr. B. Wernik, hierin kan bemiddelen':---

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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Hierop heeft de heer L.H. Meijerink van Bureau Sociale Zaken op 14.06. jl contact gezocht met de
heer Wernik om de situatie te bespreken.
De heer Wernik heeft toegezegd deze week met u contact op te nemen voor het maken van een
afspraak.

Het doel van het gesprek is in overleg met u een trajectplan op te stellen. (beroepsrichting,
inschakeling reïntegratiebedrijf, etc)

De mogelijkheid van het onder bepaalde voorwaarden aanvragen van subsidie uit de kas van het
Europees Sociaal Fonds is bij de gemeente bekend en wordt mogelijk in regionaal verband
onderzocht.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer L.H. Meijerink van Bureau Sociale
Zaken.

.
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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 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.

.
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Onderwerp:

aanvullende info tbv hoorzitting

Doorkiesnummer:Behandeld door:

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met onderwerp: aanvullende info tbv hoorzitting.
Uw brief van 25 juni 2004 is geregistreerd op 28/06/2004onder briefnummer 2004005557
Bij eventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

~ ~ - ~ -Uw",brJeLwor.dtbehandeld-c;lQQr4e-AeeF--~eijeRAk.:,
Die kunt u bereiken onder telefoonnummer (023) 522 5602

--- - - ---

'.

cina~~mstreeks 9 augustus 2004
hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
medewerk(st)er Sectie Bestuurs- en
Managementondersteuning,

te beantwoorden.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 522 57 45

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

BNG bank, 28.50.01.205



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

25 juni 2004 Gemeente Bloemendaal
College van B &W
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Betreft: mijn schriftelijke bijdrage aan de hoorzitting 'Klachten tegen

ambtenaren'. ver~":) uf \3 'jv\I" I (1.001../\

Geachte mevrouw,heer,

.
Ik acht onderstaande ambtenaren werkzaam voor de gemeente Bloemendaal
schuldig aan Misbruikvan het Bestuursrecht. Ook dien ik een klacht in over
het wangedrag van de-advocaten werkzaam voor de Bezwaren -&
beroepcommissie. Ik - individuele burger in een afhankelijke positie van
Bleemendaal - moet f'fIijzelfin allerte~bochten wring~ om u te bewegen mij
het genot van mijn grondrechten te waarborgen.
I) bent dus een-didata,. die-f'fIi}EIwin§teen '~bestuursrechtszaak' te
voeren tegen uw persoonlijke wilgebrek inzake het niet of niet-deugdelijk
nemen van gemeentefi-jke-besh:ttten-,Waaf"OOorhet leven van mijn nog jonge
kinderen & mijzelf wordt verlaagd tot een oorlogvoering voor mensenrechten.
IJ dwingt mi-jte-ve€hten om gebruik te--mogen-maken van de Grondwet,
Nationale wetten, EVRM&VN-verdragen.

IJ heeft 2 jaar van mij leven verwoest.

-

Ik acht u schuldig aan de volgende strafbare feiten:
Art. 3-:3-Algemene wet bestuursrecht
Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit
niet voor een ander doel dan-waarvoor die-b~voegdheid is verleend.
Art. 90 Wetboek van Strafrecht Discriminatie
Onder discriminatie-WOf"dtverstaan elke-vorm van onderscheid, elke
uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of tengevolge kan
hebben- dat de-erkeoofAg-,het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,
economische, sociaal:of cultureel terrein of op andere terreinen van het
maatschappeJijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
Art.255- In huiploze- toestand brengen of laten
Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud hij krachtens wet verplicht is,
jn hulploze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Art. 261. Smaad en smaadschrift of Art. 266 Belediging
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging
van een bepaald feit, met het kennelijke doel m daaraan ruchtbaarheid te
geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste 6 maanden of geldboete van de derde categorie.
Art. 360 Vervalsing in boeken of Art. 447c verstrekking onjuiste
gegevens
De ambtenaar of een ander met enig openbare dienst voortdurend of tijdelijk
belast persoon, die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot
controle-van de-administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of geldboete van de vijfde
categorier
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Art. 365 Dwang
De ambtenaar die door misbruikvan gezag iemand dwingtiets te doen, niet
te doen of te dulden wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Klacht tegen wangedrag ambtenaren
1. Burgermeester mw. L.A.Snoeck-Schulller
2. Coördinator Sociale Taakgroep de heer R. Rehwinkel
3. Case-manager de heer L.H. Meijerink
Het Sector HoofdSocialeZaken komt er onterecht genadigvanaf, omdat ik nog
nooitdirect met hem heb gesproken.
BijstandsconsulentJ.W.D.van Oeutekomheeft het minst tegen mijgelogen, in
2002 heeft hij het ontstaan van probtemen obv van het dossier uitgelegden
gecorrigeerdvoor zover dat binnen zijnvermogen lag en hij heeft mij niet
moedwilligpsychischmishandeldin de spreekkamer op het stadhuis.
Hijis gewaarschuwd,meer niet.

Klacht tegen wangedrag advocaten Bezwaren- a beroepscommissie
1. Secretaris de heer R. Bakker
2. Voorzitter de heer F. Later
Welkebijdragen de heer mr R. Strobel en mw. MrH.B.van der Schans- Kerkhof
hebben aan de beslissingvan de Bezwarencommissiekan ik niet afleidenuit de
stukken.

Doel van deze klachtenprocedure
Op het Stadhuis van de gemeente Bloemendaalkan geen standaard
klachtenprocedurevolgens de Algemenewet bestuursrecht plaatsvinden, nu alle
ambtenaren misbruikmaken van het recht ten laste van mijngezin.
U krijgtvan mijde gelegenheid persoonlijkinhoudelijkop deze klachtenbriefen de
inhoudvan mijnvolledigedossier te reageren.
Eenbezoekaan een klachtencommissieacht iktijd, geld-&energieverspillingom
de volgenderedenen:

a) De klachtencommissieis samengesteld uit personen tegen wieik een
strafklacht wilindienen.

b) Een eventueel nieuwsamengestelde klachtencommissiebestaat uit personen
die worden betaald uit de kas van de gemeente Bloemendaal.Ske
klachtencommïssieis partijdigaan de gemeente omdat ik ook een
strafklacht wilindienentegen de burgermeester mw. L.A.Snoeck-Schuller

De gemeente Bloemendaalheeft geen Ombudsmanwie Ikom bemiddelingIn deze
klacht kan vragen.
Nadat u deze klacht - ieder persoonlijkschriftelijkheeft beantwoord-stuur ik uw
reactie en mijndossier door naar de NationaleOmbudsman, waar ik zal vragen om
een analyse welke bewijstdat de gemeente-ambtenaren &leden van de Bezwaren-
&beroepscommissie Bloemendaalmisbruikmaken van de gaten in het
Bestuursrecht.
Het dossier stuur ik ook naar de Nederlandseorde van Advocaten,met het verzoek
te komen tot een advies Inzake mijnvoorstel Nieuwesnelrechtprocedure
Grondwet,te lezen in mijnbrief aan de RechtbakHaarlemvan 10 juni 2004.
Nadat ik van zowelde NationaleOmbudsmanals de Advocatenordeeen schriftelijke
reactie heb ontvangen gaat het dossier in beroep bij de Rechtbanksector
bestuursrecht, alwaar Ik om een gerechtelijkeuitspraak betreffende Misbruikvan
Bestuursrecht,Awb,zal vragen.

~
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Deze klachtenprocedure moet voor mijn gezin opleveren:
Rechtszekerheid & sociale zekerheid
Persoonlijke ontwikkeling en vergroting van mijn kansen op de
arbeidsmarkt

Voor de Nederlandse samenleving wil ik realiseren dat elke burger in zijn
of haar gevecht tegen de Machtsmisbruik van de Gemeente, gebruik kan
maken van de Snelrechtprocedure Grondwet om verwoesting van het leven
door ambtenaren in te dammen.

Ontslag-aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken:
Zodra ik reactie van de Nationale Ombudsman & de Advocatenorde heb
ontvangen zal ik voor alle 5 genoemde personen - in vette tekst geprint -
het ontslag eisen bij de Minister.
U weet wat u te wachten staat.
U heeft niet het recht om burgers kapot te maken m.b.v. Genocide per
Bureaucratie...'omdat dit toevallig niet strafbaar is in Nederland'.
Gelukkig zijn er ook nog mensenrechtenverdragen.
Ik heb wel recht op gunstige rechtvorming voor mijzelf en het
Nederlandse volk.

8 Inhoud ~ssi.r
Het heeft weinignut elk A-4tje uit mijndossier hier te kopiêren&te beoordelen.
Ik verwijsnaar een aantal stukken welke min of meer samenvattingen zijn van alle
brieven.

8 mei 2002 Stokkei aan het college van B &W =klacht +
ontvangstbevestiging

6 juni 2002 NationaleOmbudsmanneemt klacht In behandelingI
200204231

9 juli 2002 Antwoord Nationale Ombudsman

29 november 2002 Stokkeiaan Rechtbank. Brief&samenvatting dossier voor
eerste rechtszaak bij Bestuursrechter

20 februari 2003 Rechtbankaan Stokkei met stukken &kopiënvan gem.
Bloemendaal

8 21 februari 2003 Stokkei aan Rechtbank, reactie op brief van 20 feb.2003

15 december 2003 Gerechtelijkeuitspraak van de Bestuursrechter

13 oktober 2002 Stokkei aan college B & W, inzake WWB+
ontvangstbevestiging en nieuwsbrief Bloemendaalover WWB

26 september 2003 Bloemendaalaan Stokkei, besluit CWI-arbeidsinschakeling

15 januari 2003 Beslissing Bezwaren- & beroepcommissie op mijn bezwaar
inzake besluit CWI 26 sept. 2003 + alle brieven die deel
uitmaken van deze bezwaarprocedure

16 januari 2004 StokkeI aan Rechtbank. Brief &samenvatting dossier voor
tweede rechtszaak bij Bestuursrechter.
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Bloemendaal aan StoldceL Negatieve uitwerking gerechtelijke
uitspraak van 15 december 2003.

Stokket aan Sloemendaa., bezwaarschrift tegen besluit 6 feb.
2003..

.Bezwarencommissie .aan StGkk-eJ

Bloemendaal aan Stokkei, ~pschortin9 ABW I WWB

StQ~~~l ~.êJ.nf}IJ~~~~'1g~~I,9EgW~~l?Çhrift t~g~_nb~Ij,Jjt YilJJ.1
maart 2004 ... aU~brt~ven vaD d~ h~er M.efierink

~e.chtbank a~n StQI(~elf. m~.t st!Jkk~n. &..~o.pi.ën van. 9.e.OJ...
Bloemendaal

6ri.e.venvaD advQcaat mr ~ 6..Wemik.aan StokkeI, Re.chtbank
&.BIQeJTJf;lndaal.

BloemendaaJ.aan Stokkei. inzake besluit 1 maart 2004

CWI-reïntegratieadvies e.a brieven van CWI

Bri.e.venvan advoc.aat mr. 6~Wemik a.an Sto.kkel

6e.:t.wareI'l.c.Qromls.s.i~aim StQk~eJ b~Q~ttio!J-

StokkeI. a.an BI.oemendaaJ., advo.catenrekeninQ. ...
ontvangstbevestiqing

StokkeI aan BI.Qemenda.aJ.,.a.anvraaQ. bijzQndere. bijstan.d. voor
PC

Brievenvan advocaat mr. B.Wemikaan Stokkei

Qproe.f) tot g.etulg.e.van. advQcaat. mr,. B...We.mlk aan
bIQ~mf;lndaal R. Rtlhwink~1 + RechtbtJnk

Stokkel aan. R.. 6akker '. Bezwaren.commi.ssle. :: Qproep tot
getuige. Nietaangetekend verstuurd~maar wel persoonlijk
QP tu~t stadbui.s. afg.eg.even..

StQlJk.el a.a(,- R.e.c.btba_o_lJ-rNle.u_we. So_e.t...cb..t-ll.-oce.c1«re.
Grondwet.

StQlJlc:lala.al'l8kle.m.elldita.'" be.~a.a.r _e.tt- b.et ttle.t-
n~m~n ven ~~$ll,Iit~n

6l.Qe~odaat a~['- Stot«el~. bijz.on.dere. bijstand. VQQr
advocatenrekening.

6I.Q~me.od.aalaan. StQ~k.ell-afwii~ng aélOyraag bii:t.Qo!tere.
biistand PC

Be.:t.wa~rs.(hr-iftteg~n afwii~n9. bii~Qodere. bijstand. PC

8
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24 juni 2004 Rechtzitting inzake tweede rechtszaak tegen
Bloemendaalom 9--40uur..

23 iU-'I120Q4 6esU.ssÎ.o.g. van. d.e. 6e.4.ware.oc.oooroi.ssi.e. n-.a.-.v.. h.oorntti.oQ. van.
18.met 2004/. neg.ati~ve.uitwerking. g.e.re.chteJjjke.uitspraa.k.
van 15.december 2004.

Opmeddngen~

1.- Gemeente Bloemendaal beeft zich- nie~ aan. Artqcell:J.8- van. de Awb.
gehouden. Op 23 juni 2004 hebben zij de beslissing van de
8e.~wa.{fltl~Q{I)-'J-'lssi.e.-oununer 2..004005355 -als !$tuk.ioge.d.iAlul bij dA
~.e.cb.tba.(I.k Oe. R.edltbaJI.k. b~(t. mU ge~u,-kJJ.pi.ek.U.O.MJ'I.stu.l:'eo....

8

2.-.8ijge.'lQegd:m.ijneerste. .-.a.cUe.QP-:de. besllssi.og 'lim.de.
Bezwarencommissie -nr 2004005355 -welke nu door advocaat mr. B.
We.rnlk.wordt omgezet iJl e.en:derde. re..chtszaak.tegen de.g.emeente.
8'.Qe.0'I.e.0.d.aa.I...:tk. Qee.f u. eeo. gUI1.st; u. 0'1.41.1.9'la.st Ie.~e.r:'-wat k~O'I.e.o.d.e.week
naar de. Re.chtbank. gaa.t...

3. Volgende week spreek ik mr B. Wernik over deze klacht.

ZQdra. d.e. Ii.e.chtba.o.k. mJj cle. ee.te.c.bt.eJJjk.e. ultSRra.a.k. m,,-b..j;~.de. :dltlog 'la.o. 2.4.
iU.lli.2004 b.~ Q\te.rM.l\d.i.Q.d.,st".UJ" i.lJ.d.e.~e.1J1e.cbt d.QQr mJa.r d.e. ~.ti.Qo.a.le.
Om.buds.m.- &.Uyoca.tenorde met. of z.ood.er u.w me.cle.we.rki.n9-0.

Met vriendelijke groet,
Desiree. Stokkel

~W
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457."

19 juni 2004 Gemeente Bloemendaal
College van B &W
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

onderwerp: Bezwaarschrift tegen afwijzing bijzondere bijstand WWB

Geachte mevrouw, heer,

Ik teken bezwaar aan tegen besluit 3127 van 18 juni 2004 inzake de afwijzing van mijn
aanvraag van bijzondere bijstand voor een PC.

-
Tegelijkertijd dien ik een klacht in tegen de heer l. H. Meijerink.
Ik wil op geen enkel wijze nog contact met deze ambtenaar. Ook niet in de toekomst.
Ik vind dat ik zeer ernstig psychisch mishandeld word door de heer Meijerink.

Tegelijkertijd dien ik een klacht in over het gedrag van de Coordinator van Sociale Zaken
de heer R. Rehwinkel, door wie ik mij al 2 jaar lang psychisch mishandel weet.

Afwijzinavan de PC-aanvraag
U negeert het feit dat tijdens de hoorzittingvan 18 mei 2004 de Gemeente Bloemendaal
moet beslissen over de wijzewaarop het rechterlijkvonnis van 15 december 2003 zal
worden uitgevoerd, inzakestudie aan de Open Universiteit.
De rechter heeft Bloemendaalopdracht gegeven voor mij studie mogelijkte maken.
Bloemendaalis schuldigaan misbruikvan recht, wat mishandelingis voor mij persoonlijk
en mijnkinderen. De beslissingnaar aanleidingvan de hoorzittingvan 18 mei 2004, heb
ik nog niet ontvangen.

De inhoud van uw brief bewijst dat uw werkwijze jUridisch fout en uitermate
amateuristisch is.

.
Klacht tegen gedrag l.H.Meijerink
U neemt besluiten op grond van de WWB.Advocaat mr. B. Wemik heeft tijdens de
hoorzitting van 18 mei 2004 aangegeven dat Bloemendaal geen reintegratieverordenlng
heeft; opgesteld..., wat juridisch betekent dat de WWBgeen rechtskracht heeft.
U heeft mijn brief van 13 oktober 2003 genegeerd; ik eis van de Gemeente Bloemendaal
bewijs dat de WWBzal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Grondwet &VN-
verdragen. 12 juni 2004 eis-ik bij het college van B &W dat Bloemendaal deze brief van
13 oktober 2003 alsnog als bezwaarschrift afhandelt.

Ik verwijs voor onderbouwing van mijn klacht naar mijn brieven van 29 november 2002,
aangevuld met lijst van 5 november 20021 welke heeft geleid tot het begin van de eerste
beroepsprocedure bij de Bestuursrechter...en is beëindigd met de gerechteriijke uitspraak
van 15 december 2003. Brieven uit mijn dossier welke de inhoud van de brief van 29
november 2002 bewijzen, tellen ook mee.

Ik verwijs naar mijn brief van 16 januari 2004 aan de Rechtbank Haarlem welke het
begin is van mijn tweede rechtszaak tegen Bloemendaal. Ook verwijs ik naar alle brieven
die sindsdien in mijn dossier van de Rechtbank dossier 04 11321 NABWzijn verwerkt.



Met name wijs ik op de brief van 3 maart 2004 - bezwaarschrift opschorting WWB/Abw-
uitkering - welke beschrijft op welke wijze ik mij door L.H. Meijerink mishandeld weet.

Klacht tegen gedrag R. Rehwinkel
De heer R. Rehwinkel is de coordinator van de sociale Taakgroep.
Hij heeft dus de leiding over alle medewerkers, inclusief de heer J.W.D.van Deutekom &
L.H. Meijerink.
Ook is Rehwinkel direct verantwoordelijk over de wijze waarop de ABWI WWBwordt
uitgevoerd. Door Rehwinkel word ik behandeld als Slaaf m/v zonder enig recht.
Alle brieven acht ik ook van toepassing op zijn gedrag.

Klë;lchttegen de Bezwaar - &bE}roepscommissie
Omdat ik nog geen beslissing heb ontvangen inzake de hoorzitting van 18 mei 2004, kan
ik nog geen klacht indienen over het partijdige, frauduleuze en hufterige werkwijze van
de bezwarencommissie.

8

Nogmaals.
Ik wildat beide heren LH.Meijerink&R. Rehwinkelvoor eens en altijd uit mijn leven
verdwijnen.Ambtenaren die mijvertellen 'dat het ze niet interesseert dat ikzeer ernstig
mishandeldben door mijnouders gedurende de eerste 25 jaar van mijn leven' - wat
een grote invloedheeft op de opvoedingvan mijnkinderen - zijn voor mijn lichaam
moordenaars. Dezemededelinggeldt vanzelfsprekendook voor de burgermeester mw.
LA. Snoeck-schuller.

Advocaatmr. B.Wemikontvangt deze brief ook.

.
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3 augustus 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
College van B & W
Burgermeester mw. L.A.Snoeck Schuiler

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

Onderwerp: uitnodiging voor hoorzitting IIII 2004005989

Geachte mevrouw Snoeck Schuiler,

Ik zal niet aanwezig zijn voor een hoorzitting op 24 augustus 2004 inzake afwijzing bijzondere
bijstand voor een PC, het niet nemen van een besluit CWI & de WWB.

I
I

...

U, de advocaten van de Bwzwarencommissie en de medewerkers van de Sociale Taakgroep onder
leiding van Sectorhoofd de heer P. Dubbe werken als dictatoren die opzettelijk frauderen bij de
uitvoering van de sociale zekerheid. Mijnkinderen & ik worden gebruikt om uw Hitler-spelletjes te
camoufleren.

12 Juli 2004 is een 3e beroepszaak tegen Bloemendaal gestart. De griffier van de rechtbank heeft
mij telefonisch verzekerd dat het beroep in behandeling is genomen, maar dat ik door vakanties
even moet wachten op verdere afhandeling van de zaak.
U heeft geweigerd de gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003 uit te voeren in
overeenstemming met mijn grondrechten en mensenrechten. De Bezwarencommissie is een
concentratiekamptribunaal waar op basis van psychoses en machtsmisbruik even bepaald wordt
hoe mijn kinderen & ik moeten worden afgevoerd en te werk gesteld.

Bovendien is de heer R. Bakker niet verschenen als getuige tijdens de rechtszitting van 24 juni
2004 terwijl ik hem heb opgeroepen in een persoonlijk door mij afgegeven brief op het stadhuis.

U heeft niet gereageerd op mijn klachten betreffende ambtenaren van de Sociale Taakgroep, de
dictatoriale &criminele werkwijze van de Bezwaren- & beroepcommissie ...en niet te vergeten uw
bewuste zuiveringspolitiek ten aanzien van minima in Bloemendaal.
Brieven 19 juni, 25 juni, 3 juli, 9 juli, 20 juli en 30 juli...en vele anderen....

Ik weiger mijzelf & kids nog langer te laten gebruiken voor het in standhouden van uw criminele
werkwijze.

. Ik eis bij de bestuursrechter een strafrechtelijk onderzoek naar zowel het functioneren van de
Sociale Taakgroep, de Bezwarencommissie als Uw persoon.

Advocaat mr. B. Wernik volgt mij in deze. Hijgeeft mij de vrijheid Vrouwen- & Kinderrechten te
realiseren op een manier waarin ik mijzelf herken. Wanneer u zijn brief van 9 juli 2004 goed leest,
merkt u dat ook hij mij niet wil dwingen u te gehoorzamen. Ga er niet vanuit dat u mij via hem
even kan manipuleren. Mr. B. Wernik komt eind augustus terug van vakantie.

Deze brief gaat naar de rechtbank en wordt toegevoegd aan het 3e beroep.

correct kan afhandelen zonder misleidende besluiten,
ingen bij de rechtbank?


