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Gemeente
Bloemendaal

Registratienummer 2004005355

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal;

gelezen:

de bezwaarschriften van mevrouw D.E. Stokkei, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan Donkerelaan 39, gericht
tegen:

8'

1. het besluit van burgemeester en wethouders tot het toekennen van een aanvraag om bijzondere bijstand in
de kosten van zwemlessen van 12 juli2002 - daags daarna verzonden;

2. het besluit van burgemeester en wethouders tot het afwijzen van een aanvraag om bijzondere bijstand in de
kosten van een rechtenstudie van 6 februari 2004 - daags daarna verzonden;

3. het niet tijdigbeslissen van burgemeester en wethouders op genoemde aanvraag om bijzondere bijstand in
de kosten van zwemlessen;

4. het besluit van burgemeester en wethouders van 27 januari 2004 tot het vaststellen van de
inkomstenspecificatie over de maand januari 2004;

5. het besluit van burgemeester en wethouders van 25 februari 2004 tot het vaststellen van de
inkomstenspecificatie over de maand februari 2004; en

6. het besluit van burgemeester en wethouders 1 maart 2004 - diezelfde dag verzonden - tot het opschorten
van het recht op algemene bijstand,

welke bezwaarschriften respectievelijk dateren van 26 augustus 2002, 7 februari 2004, 11 maart 2004, 20
februari 2004, 19 maart 2004 en 3 maart 2004 - en respectievelijk ingekomen op een onbekend tijdstip, 9
februari 2004,15 maart2004,~23-iebruari 2004, 22~maarh2004 e!+ 12.maart-20Q4.;..-~

gelet op:

onder meer het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

8 dat de commissievan advies voor bezwaar- en beroepschriften bezwaarde op 18 mei 2004 heeft gehoord;
dat de commissie heeft geadviseerd:

a. de bezwaren gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag hiervoor onder sub 3 en de besluiten 4
en 5 genoemd gegrond te verklaren;

b. de bezwaren gericht tegen het besluit hiervoor onder sub 6 genoemd niet ontvankelijk te verklaren;
c. de bezwaren gericht tegen de overige hiervoor genoemde besluiten ongegrond te verklaren;
d. de hiervoor onder sub 4 en 5 genoemde besluiten te herroepen door de inkomensspecificaties over de

maanden januari en februari 2004 aan te passen; en
e. de hiervoor onder sub 1 en 2 genoemde besluiten te handhaven;

dat burgemeester en wethouders dit advies met de daarin opgenomen overwegingen volledig overnemen en als
onderdeel beschouwen van ditbesluit;

BESLUITEN:
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1. de bezwaren gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag hiervoor onder sub 3 en de besluiten 4
en 5 genoemd gegrond te verklaren;

2. de bezwaren gericht tegen het besluit hiervoor onder sub 6 genoemd niet ontvankelijk te verklaren;
3. de bezwaren gericht tegen de overige hiervoor genoemde besluiten ongegrond te verklaren;
4. de hiervoor onder sub 4 en 5 genoemde besluiten te herroepen; en
5. de hiervoor onder sub 1 en 2 genoemde besluiten te handhaven.

AANGETEKEND VERZONDEN: 2 2 JUNI2004
~verveen, 15juni2004

~urgemeester en wethouders voornoemd,

~~u~emeester
/

C_-

, secretaris.

8
NB.

Tegen dit besluit kan de belanghebbende binnen ~etWeken na verzenddatum van dit besluit beroep instellen

bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, .r stbus 956, 2003 RZ Haarlem. Het beroepschrift dient in
ieder geval te bevatten: naam en adres van de indl ner, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Tevens kan de belanghebbende een voorlopige voorziening, zoals schorsing, vragen bij de
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
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Zakelijk verslag van de besloten hoorzitting van 18 mei 2004 en advies van de commissie
van advies voor bezwaar- en beroepschriften inzake de bezwaarschriften van mevrouw
D.E. Stokkei, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan Donkerelaan 39, gericht tegen:

1. het besluit van burgemeester en wethouders tot het toekennen van een aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen van 12 juli 2002 - daags daarna
verzonden;

2. het besluit van burgemeester en wethouders tot het afwijzen van een aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van een rechtenstudie van 6 februari 2004 - daags
daarna verzonden;

3. het niet tijdig beslissen van burgemeester en wethouders op genoemde aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen;

4. het besluit van burgemeester en wethouders van 27 januari 2004 tot het vaststellen
van de inkomstenspecificatie over de maand januari 2004;

5. het besluit van burgemeester en wethouders van 25 februari 2004 tot het vaststellen
van de inkomstenspecificatie over de maand februari 2004; en

6. het besluit van burgemeester en wethouders 1 maart 2004 - diezelfde dag verzonden -
tot het opschorten van het recht op algemene bijstand,

welke bezwaarschriften respectievelijk dateren van 26 augustus 2002, 7 februari 2004, 11
maart 2004, 20 februari 2004, 19 maart 2004 en 3 maart 2004 - en respectievelijk
ingekomen op een onbekend tijdstip, 9 februari 2004,15 maart 2004,23 februari 2004, 22
maart 2004 en 12 maart 2004.

Aanwezig: van de zijde van de commissie:
de heer mr. F.K. Later (voorzitter), mevrouw mr. H.B. van der Schans - Kerkhof
en de heer mr. R. Strobel;

de heer mr. R.S.J.M. Bakker (secretaris);
-- - -.~. ~- .--

van de zijde van bezwaarde:
mevrouw O. E. Stokkei;
de heer mr. B. Wernik (gemachtigde); en

namens het verwerend bestuursorgaan:
de heer B. Meijerink (behandelend ambtenaar).

De voorzitter opent de zitting en schetst de gang van zaken bij de behandeling van
bezwaarschriften. De voorzitter wijst op de functie van de commissie als onafhankelijke
adviescommissie. De commissie adviseert het verwerend bestuursorgaan - in dit geval het
college van burgemeester en wethouders - hoe te besluiten op de bezwaarschriften.

De voorzitter stelt vast, dat de gemachtigde van bezwaarde bij brief van 11 maart 2004 -
ingekomen op 15 maart 2004 - het bezwaarschrift sub 2 genoemd en bij brief van 26 maart
2004 - ingekomen 29 maart 2004 - de bezwaarschriften sub 4 en 5 genoemd van nadere
gronden heeft voorzien en zich bij deze brieven voor de behandeling van genoemde
bezwaarschriften als gemachtigde heeft gesteld.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de gemachtigde van bezwaarde, die in hoofdzaak
het volgende naar voren brengt. De heer Wernik stelt met betrekking tot het bezwaarschrift
gericht tegen het afwijzen van bijzondere bijstand in studiekosten, dat het college de
betreffende aanvraag op grond van het overgangsrecht van de Wet werk en bijstand (Wwb), die
met ingang van 1 januari 2004 in werking trad, heeft beoordeeld en getoetst aan de per die
datum ingetrokken Algemene bijstandswet (Abw). Het regiem van de Abw stond het verlenen
van bijzondere bijstand in de kosten van een universitaire studie niet toe. Hij meent, dat het hier
niet gaat om het volgen van een universitaire studie als geheel maar enkele modules uit die
studie. Het eventueel behalen van certificaten voor deze modules door bezwaarde verbeteren
haar kansen op de arbeidsmarkt. Het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden was
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onder de Abw al een hoofddoelstelling. De Wwb zet nog sterker op deze doelstelling in.
Bezwaarde heeft zich onlangs ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De
heer Wernik is daarom van mening, dat het college op grond van de gewijzigde
omstandigheden het besluit tot het afwijzen van het verzoek behoort te heroverwegen. Met
betrekking tot het bezwaar tegen het besluit tot het toekennen van bijzondere bijstand in de
kosten van zwemlessen merkt de heer Wernik op, dat hij zich kan voorstellen, dat het college
bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen in de eigen gemeente verleent, omdat
alternatieven voor het volgen van zwemlessen op een voor de kinderen van bezwaarde
bereikbare afstand ontbreken. Hij meent daarom, dat het college alsnog de gevraagde
bijzondere bijstand in de kosten van de zwemlessen behoort te verlenen en niet behoort uit te
gaan van de laagste kosten van zwemlessen in de regio. De heer Wernik is verder van mening,
dat het college het bezwaarschrift tegen het niet tijdig beslissen op genoemde aanvraag gezien
de uitspraak van de rechtbank Haarlem gegrond behoort te verklaren. Met betrekking tot het in
mindering brengen op de algemene uitkering van bezwaarde van het niet ontvangen deel van
de alimentatie meent de heer Wernik, dat de betreffende besluiten niet redelijk zijn. Hij verwijst
daarbij naar andere gemeenten, die in soortgelijke gevallen het niet ontvangen gedeelte van het
bedrag van de alimentatie niet in mindering brengen op de uitkering en de bijstandsgerechtigde
de verplichting tot verhaal opleggen. Het bezwaarschrift tegen het opschorten van de algemene
bijstandsuitkering van bezwaarde ~chtde heer Wernik niet ontvankelijk. Door de intrekking van
dit besluit heeft zijn cliënte geen belang meer bij dit bezwaarschrift.

8
De voorzitter stelt daarna bezwaarde in de gelegenheid het woord te voeren. Bezwaarde
beperkt zich daarbij tot de nodige kwalificerende opmerkingen over degenen, die betrokken zijn
bij de aan haar verleende bijstand zoals de leden van de commissie en ambtelijke
medewerkers. Deze opmerkingen komen naar strekking overeen met de correspondentie over
genoemde bezwaarschriften en de daarop betrekking hebbende aanvragen.

8

Dan geeft de voorzitter het woord aan de vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders,
die in hoofdzaak het volgende naar voren brengt. De heer Meijerink geeft aan, dat de Abw niet
voorzag in het verlenen van bijzondere bijstand in een universitaire studie. Hij merkt daarbij op,
dat bezwaarde de aanvraag voor studiekosten he~ftingedielJd op het moment, dat,.zijnog geen
verplichting tot inschrijving bij het CWI had. Inmiddels is bezwaarde wel tot deze inschrijving
verplicht en heeft zij zich ook ingeschreven. Het bezwaarschrift moet het college op basis van
de inmiddels ingetrokken Abw beoordelen. Het college kan pas een beoordeling maken van de
noodzaak van studiekosten voor de reïntegratie van bezwaarde in het arbeidsproces als
daarover een advies door het CWI is uitgebracht. In dit verband merkt de heer Meijerink op, dat
het hem tot op heden niet gelukt is om daarover met bezwaarde echt te overleggen. Met
betrekking tot de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen merkt de heer
Meijerink op, dat de afwijzing daarvan berust op een zorgvuldig onderzoek van de
mogelijkheden. Hij wijst erop, dat de gemeente de verplichting heeft om de bijstand zo
doelmatig mogelijk - tegen zo laag mogelijke kosten - te verlenen. Hij meent daarom, dat het
college terecht deze aanvraag heeft afgewezen. Ten aanzien van de inkomensspecificaties
merkt de heer Meijerink op, dat het college de plicht heeft het bedrag aan alimentatie, waarop
bezwaarde recht heeft, te verrekenen met haar algemene bijstandsuitkering. De heer Meijerink
gaat niet meer in op het bezwaarschrift over de opschorting van de algemene bijstandsuitkering
nu het college door de intrekking van dit besluit aan haar bezwaar is tegemoet gekomen.

Op een daartoe strekkend vraag van de voorzitter antwoordt de heer Wernik, dat hij het
bezwaarschrift gericht tegen de opschorting van de algemene bijstandsuitkering van bezwaarde
niet intrekt.

De voorzitter dankt de aanwezige voor zijn bijdrage en sluit de hoorzitting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van de overgelegde stukken en het in de hoorzitting behandelde overweegt de
commissie het volgende:

ten aanzien van de ontvankelijkheid:
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Op grond van het bepaalde in artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan
iedere belanghebbende bij een besluit daartegen bezwaar indienen. Artikel 1:2 Awb verstaat
onder belanghebbende degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

De commissie stelt in dit verband vast, dat het college bij besluit van 19 maart 2004 - verzonden
op 25 maart 2004 - zijn besluit tot het opschorten van de algemene bijstandsuitkering van
bezwaarde heeft ingetrokken. De commissie is daarom van mening, dat bezwaardes belang
niet meer rechtstreeks bij dit besluit betrokken is en acht daarom het bezwaarschrift gericht
tegen het besluit hiervoor onder sub 6 genoemd niet ontvankelijk.

Met betrekking tot de overige bezwaarschriften is de commissie van mening, dat er geen
redenen zijn om deze niet ontvankelijk te verklaren.

ten aanzien van de bezwaren gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen:

8

Op grond van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid van de Awb dient een beschikking te
worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van
een dergelijke termijn, een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Het tweede lid van
dit artikel bepaalt, dat deze redelijke termijn in ieder geval verstreken is wanneer het
bestuursorgaan binnen acht weken na de ontvangst van de. aanvraag geen beschikking heeft
gegeven zonder de beslistermijn te verlengen.

De commissie stelt in dit verband vast, dat de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van
zwemlessen van bezwaarde dateert van 15 juni 2002. Verder stelt de commissie vast, dat er
geen bijzonder wettelijk voorschrift is met betrekking tot de termijn, waarbinnen het college over
aanvragen om bijzondere bijstand moet beslissen. De commissie is daarom van mening dat het
tweede lid van artikel 4:13 van de Awb van toepassing is en het college voor 11 augustus 2002
op de aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen behoorde te beslissen. De
commissie acht daarom de bezwaren hiervoor onder sub 3 genoemd gegrond.

ten aanzien van de bezwaren gericht tegen de besluiten tot het toekennen van de aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen en het afwijzen van de aanvraag om
bijzondere bijstand in de studiekosten:

Artikel 21 van de IWwb bepaalt, dat op een bezwaarschrift, dat voor of op de peildatum is
ingediend tegen een door het college op grond van de Abw genomen besluit wordt beslist met
toepassing van de Abw. Artikel 1, aanhef en onder b van de WWwb verstaat onder peildatum
de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (Wwb).

8 De commissie stelt op grond van het Koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende de
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en de Invoerings-
wet werk en bijstand vast, dat ten aanzien van besluiten tot het verlenen van bijzondere bijstand
met ingang van 1 januari 2004 de Abw ingetrokken en de Wwb in werking getreden is. De
genoemde peildatum voor besluiten op aanvragen om bijzondere bijstand is dus 31 december
2003. De commissie stelt verder vast dat de bezwaarschriften tegen de besluiten tot het
afwijzen van bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen en studiekosten betrekking
hebben op aanvragen van 2 juli 2002 en 12 juni 2002 en dat het college op deze aanvragen op
grond van de Abw heeft beslist. De commissie is daarom van mening, dat het college op deze
bezwaarschriften met toepassing van de Abw moet besluiten.

Artikel 7 van de Abw bepaalt, dat iedere Nederlander, die hier te lande in zodanige
omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, recht op bijstand heeft. De Abw onderscheidt
daarbij algemene en bijzondere bijstand. Artikel 6, aanhef en onder sub a van de Abw verstaat
onder algemene bijstand bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan en sub b van deze aanhef verstaat onder bijzondere bijstand bijstand, die verstrekt
wordt indien bijzondere omstandigheden in het individuele geval leiden tot noodzakelijke kosten
van het bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te
boven gaan.
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Artikel 17, eerste lid van de Abw bepaalt, dat er geen recht bestaat op bijstand bestaat voor
zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard
en doel, geacht wordt voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Op grond van het
tweede lid van dit artikel strekt het recht op bijstand zich ook niet uit tot kosten, die in de
voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt. Het derde lid van dit artikel
verstrekt burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in afwijking van de hiervoor
genoemde leden van dat artikel bijstand te verlenen indien en zolang, gelet op alle
omstandigheden, daartoe zeer dringende redenen aanwezig zijn. Artikel 6, aanhef en onder sub
c van de Abw verstaat onder een voorliggende voorziening elke voorziening buiten deze wet
waarop de persoon of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter
verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven.

De commissie stelt in dit verband vast, dat voor de aanvragen om bijzondere bijstand in de
kosten van zwemlessen en studiekosten geen voorliggende voorzieningen zijn. Met betrekking
tot de aanvraag om bijzondere bijstand in de studiekosten merkt de commissie nog op, dat de
Wet studiefinanciering 2000 niet voorziet in de bekostiging van afzonderlijke modules van een
universitaire studie aan een Open Universiteit.

8
De commissie is nu er geen voorliggende voorzieningen zijn nagegaan of de gevraagde
bijzondere bijstand voor zwemlessen en studiekosten noodzakelijke kosten zijn, die
voortvloeien uit bijzondere omstandigheden van bezwaarde, waarin de algemene bijstand niet
voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan.

De commissie merkt in dit verband op, dat het bezwaarschrift tegen het besluit tot het
toekennen van bijzondere bijstand in de kosten van zwemlessen zich richt tegen de hoogte van
het bedrag. Het college heeft het bedrag van de bijzondere bijstand gebaseerd op een
voorafgaand aan het betreffende bestreden besluit verricht onderzoek naar de kosten van
zwemlessen bij zwembaden in de regio. Dit vastgestelde bedrag komt overeen met het bedrag,
dat een nabijgelegen zwembad in Haarlem-Noord voor het volgen van zwemlessen in rekening
brengt. De commissie is gezien dit ondegpelt en de afstand van bezwaardes woning_tot het
zwembad in Haarlem-Noord van mening, dat de meerkosten van het volgen van zwemlessen bij
een ander zwembad in de regio niet noodzakelijk zijn en daarom niet in aanmerking komen voor
bijzondere bijstand.

8

De commissie merkt ten aanzien van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het
afwijzen van bijzondere bijstand in de studiekosten op, dat bezwaarde geen feiten en/of
omstandigheden aangedragen heeft, waaruit de commissie kan afleiden, dat deze kosten
noodzakelijk zijn voor het toetreden van bezwaarde tot de arbeidsmarkt om daarmee weer
zelfstandig te kunnen voorzien in de kosten van het bestaan. Van de noodzaak tot het volgen
van een opleiding of scholing kan naar de mening van de commissie blijken indien bezwaarde
op grond van artikel 114 van de Abw is vrijgesteld van de op haar rustende arbeidsverplichting
voor de duur van het volgen van een opleiding of scholing, die toetreding tot de arbeidsmarkt
bevordert. Tot op heden heeft het voldoen aan de arbeidsverplichting door bezwaarde zich
beperkt tot haar inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De commissie
meent, dat eerst van een noodzaak tot het volgen van een opleiding of scholing kan blijken op
basis van een advies van het CWI, waarbij het CWI zich ook kan uitlaten over de vraag of de
modules van de rechtenstudie bij de Open Universiteit, waarop de gevraagde bijzondere
bijstand betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor het toetreden tot de arbeidsmarkt en daarmee
het zelfstandig voorzien in haar bestaan. De commissie is gezien deze feiten en
omstandigheden van bezwaarde van mening, dat de studiekosten van bezwaarde op dit
moment niet noodzakelijk zijn en daarom niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

De commissie ziet gelet op de omstandigheden van bezwaarde geen aanleiding ~ om
van mening te zijn, dat het college om zeer dringende redenen gebruik had moeten maken van
haar bevoegdheid op grond van artikel 17, derde lid van de Abw genoemde aanvragen om
bijzondere bijstand toe te kennen. De commissie merkt op grond van de wetgeschiedenis van
de Abw op, dat de wetgever deze bevoegdheid van burgemeester en wethouders in het leven
heeft geroepen om bijstand te kunnen verlenen in noodsituaties. De commissie is van mening,
dat bezwaarde zich niet een noodsituatie bevindt or daarinraakt door het niet toekennen van
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genoemde aanvragen. De commissie acht daarom de bezwaren gericht tegen de besluiten sub
a en b genoemd ongegrond.

Wellicht ten overvloede en naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen het afwijzen van
bijzondere bijstand voor de studiekosten van bezwaarde merkt de commissie nog het volgende
op. Nu bezwaarde zich heeft ingeschreven bij het CWI en binnenkort een advies over het weer
toetreden tot de arbeidsmarkt te verwachten is acht de commissie het raadzaam, dat
bezwaarde en het college in overleg treden over de opleiding en scholing, die dat toetreden
ondersteunen. De commissie beveelt bezwaarde en het college aan om te bezien of de
modules van de rechtenstudie, die bezwaarde wil volgen alsnog voor bijzondere bijstand in
aanmerking kunnen komen.

ten aanzien van de bezwaren gericht tegen het besluiten tot het vaststellen van de
inkomstenspecificaties over de maanden januari en februari 2004

Op grond van het bepaalde in artikel 19, tweede lid van de Wwb is de hoogte van de algemene
bijstand gelijk aan het verschil tussen het inkomen en de bijstandsnorm. Artikel 31, eerste lid
van de Wwb rekent tot middelen van bestaan alle vermogens- en inkomensbestanddelen,
waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot deze
middelen rekent dit artikellid ook de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de
belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen. Artikel 32,
eerste lid van de Wwb verstaat onder inkomen de op grond van artikel 31 van de Wwb in
aanmerking genomen middelen voor zover deze inkomsten betreffen in verband met onder
meer uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, die
betrekking hebben oP(l6nperiode, waarover beroep op bijstand wordt gedaan.~

De commissie stelt in dit verband vast, dat bezwaarde recht heeft op een uitkering tot
levensonderhoud, waarop de jaarlijkse wettelijke verhoging van toepassing is. Met ingang van 1
januari 2004 heeft het college de jaarlijkse verhoging in mindering gebracht op de algemene
bijstandsuitkering van bezwaarde. Op grond van de door bezwaarde ingeleverde
rechtmatigheldsoJ;)derz~ksfQ(muliereQ,QV§"d~~maaDdEWja!:!uarit9t .E3_1:!m~t~mei2904~st~lt~de-.--
commissie vast, dat zij eerst met ingang van de maand april deze verhoging daadwerkelijk heeft
ontvangen. De commissie is daarom van mening, dat bezwaarde redelijkerwijze in de maanden
januari en februari 2004 niet beschikken kon over genoemde wettelijke verhoging. De
commissie acht om die reden de bezwaren gericht tegen de besluiten tot het vaststellen van de
inkomensspecificaties over de maanden januari en februari 2004 gegrond.

Advies

Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie:

a. de bezwaren gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag hiervoor onder sub 3 en
de besluiten 4 en 5 genoemd gegrond te verklaren; ,

de bezwaren gericht tegen het besluit hiervoor onder sub 6 genoemd niet ontvankelijk te
verklaren;
de bezwaren gericht
verklaren;
de hiervoor onder sub 4 en 5 genoemde besluiten te herroepen; en
de hiervoor onder sub 1 en 2 genoemde besluiten te handhaven.

b.

c. tegen de overige hiervoor genoemde besluiten ongegrond te

d.
e.

Bloemendaal, ;2 (,~ r~ 2004,

van advies voor bezwaar- en beroepschriften,

..~
~.

mr. R.S.J.M.Bakker (secretaris)mr. FK Later (voorzitter)

advies Stokkei 28-05-04 11:17 5
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'5êz~'7;pportage in het kader van: 'Aanvraag WWB bijzonder (beperkt onderz.). staat geregistreerd
onder volgnummer: AWC/20040034 en is schriftelijk ingediend.
De afhandeling is begonnen op 16-06-2004 door L.H. Meijerink.
Toelichting:
Aanvraag PC voorzien van een Multi media-player en DVD/CDrewriter. Multi media-pJayer is een

, softwareprogrammavoor muziekeneenDVD/CD-rewriteris nodigvoor hetopnemenen brandenvan
CD's. Mw S. heeft het ook over Windows XP. Dit is de nieuwste besturingsversie van Windows.
Uit de correspondentie met betr. blijkt, dat zij reeds in het bezit is van een PC. Ook is zij erg actief op
het Internet.

Mevrouw S. merkt op een nieuwe PC nodig te hebben voor haar universitaire studie.

Rapporteur heeft op 20.01.'04 het dossier van Mw S. overgenomen van collega David van Deutekom.
Er zijn in de afgelopen 4 maanden gesprekken gehouden over arbeidsintegratie en het opstellen van
een trajectpfan.Aan het laatste wilde zij tot voor kort op geen enkele manier aan meewerken. Tijdens
de behandelingvan de bezwaarschriften van mevrouw in de commissie van advies op 18.05.'04
bezwaarschriftencommissie is als laatste mogelijkheid geopperd, dat mogelijk haar advocaat, de heer
Mr. B. Wernik, hierin kan bemiddelen.
De burgemeester, portefeuillehouder, en Rein Rehwinkel, coördinator Sociale Zalen hebben zich ook
al eens in die richting uitgesproken.
Zodra rapporteur iets over reintegratie zegt en tijdens de behandeling van de bezwaarschriften
overkwam dit ook de leden van de commissie, krijg je een stortvloed van scheldwoorden over je heen.
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RAPPORTAGE .AfwijzingWwb bijzonder besluitnr: 0000003127
Overgedragen aan toetser op : 17-06-2004 door L.H. Meijerink
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Mevrouw S. schrijft dat zij een nieuwe PC nodig heeft voor haar rechtenstudie aan de Open
Universiteit.
Deze aanvraag dient in het verlengde te worden gezien van de afwijzing van bijzondere bijstand, ook
in bezwaar, in de kosten van een universitaire studie.
Het is pas mogelijk een beoordeling te maken van de noodzaak van studiekosten zodra er een
reintegratieadvies ligt waarin een duidelijk bemddelingsprofiel is opgenomen. Het reintegratieadvies

. van 30.03.'04 is "haar verhaal" zoals zij het heeft verteld aan Mw Wiemers van het CWI en
laatstgenoemde heeft hier "niets"tegenover gezet. Mw Wiemers zegt, dat arbeidsinpassing lastig is !"
Op 14.06 jl. heeft rapporteur contact gehad met de advocaat van Mw S. over het reintegratieadvies en
het opstellen van een trajectplan. Hij heeft toegezegd nog deze week met mij contact op te nemen
voor het maken van een afspraak om in aanwezigheid van Mw S. teneinde te komen tot het opstellen
van een trajectplan.
(beroepsrichting, studiefaciliteiten etc)
Het ESF verhaal.
Mevrouw heeft met haar aanvraag van 250404 (dat.ontv. 260404) een circulaire meegestuurd van het
Ministerie van SoZaWe over het aanvragen van ESF-subsidie. Zo Bloemendaal beslult.hi~raan mee te
doen,danzouditws. in regionaalverbanduitgevoerdworden. ~ or\ ~ <:'I ObfV\ llAA' E~ ~ -= ~ '0

Hiervoor is het eveneens noodzakelijk, dat er reintegratietraject wordt opgesteTd.Op dit moment 'igt er ':),
nog"niets"vastvoorMwS. (reintegratiegesprekkenmoetennoggestartworden) .
Zij zal wel weer bijzonder sceptisch staan tegenover de inspanningen van de medewerkers van
Social;e Zaken, haar advocaat B. Wernik en Mw J. Wiemers van het CWI (Reïntegratieadvies) om
haar aan het werk te krijgen. Maar het moet wel langs deze weg.

~
Met de zin: "U kan deze investering terugvorderen bij het ESF !,'stelt zij de zaak wel heel eenvoud

.

ig

.

voor. En ook nergens in haar brief vermeldt zij dat dit op basis gaat van reintegratietrajecten.
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~offirel: .

Conform de bovenstaande motivering de aanvraag voor bijzondere bijstand voor de aanschaf van
een PC afwijzen.
Beschikking maken/verzenden.

Ondertekenina:

L.H. Meijerink
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Pleitnotagemeente Bloemendaal

BeroepD.E.StokkeI.RechtbankHaarlem;4 februari 2004.
Zaken:1328 NABW; 1337 ONBEK en1718 NABW; 1989 WWB;

Zaak 1328 NABW
Beroeptegen het besluit d.d. 15juni 2004 van burgemeesteren wethouders.
Deze zaak is in het bijzonder gericht tegen de afwijzing van een aanvraag voor bijzondere bijstand in
de kosten van modules voor een rechtenstudie.

In het beroepschrift wordt erkend dat het bestreden besluit terecht is getoetst aan de wetgeving zoals
deze gold voor 1 januari 2004, namelijk aan de Algemene bijstandswet.
Gesteld wordt dat het niet misstaan had op de sinds 1 januari 2004 in werking zijnde Wet werk en
bijstand (WWB) te anticiperen. Zo had de scholingsverplichting (i.k.v. de reïntegratieverplichting)
gepaard moeten gaan met het regelen van passende kinderopvang. Hierin zou de gemeente tekort
geschoten zijn doordat zij enerzijds verplicht werd gesteld zich in te schrijven bij het CWI doch
anderzijds niet voor adequate kinderopvang werd gezorgd. .
In dit beroepschrift wordt gesteld dat het onder de WWB mogelijk moet zijn een aantal modules van de
rechtenstudie vergoed te krijgen en wordt verzocht om vernietiging van het besluit.

De gemeente wordt (samengevat) verweten niet te hebben geanticipeerd op de Wet werk en bijstand.
Op zichzelf is dit verwijt merkwaardig omdat juist mw. Stokkei niet wenst mee te werken aan de
omzetting van de Abw-uitkering naar een Wwb-uitkering, zodat zij nog de enige in het Bloemendaalse
cliëntenbestand is met een Abw-beschikking.

Opgemerkt wordt in het beroepschrift dat de gemeente slechts reïntegratieverplichtingen zou mogen
opleggen indien deze gepaard gaan met passende kinderopvang.

Artikel 9 lid 4 van de Wwb legt de gemeente ten aanzien van alleenstaande ouders met kinderen
jonger dan 12 jaar de verplichting op zich genoegzaam te overtuigen van de aanwezigheid van
passende kinderopvang, de toepassing van voldoende scholing en de belastbaarheid van de
betrokkene. De gemeente is weliswaar verantwoordelijk voor de aanwezigheid van passende
kinderopvang maar niet voor de inkoop van kinderopvang. Dit laatste is namelijk in strijd met de Wet
Kinderopvang die op 1 januari 2005 in werking is getreden. Ouders dienen namelijk zelf te zorgen
voor kinderopvang. Om deze reden legt de Wwb nadrukkelijk de gemeente niet de verplichting op om
de kinderopvang ook daadwerkelijk te regelen c.q. in te kopen.
In januari 2004 is de gemeente verder gegaan dan de Wwb verlangt, door twee kinderopvang-
plaatsen te reserveren voor mw. StokkeI. Zij is op dit aanbod niet ingegaan en voor haar reactie
verwijs ik naar bijlage B 2. Daarbij de opmerking dat het kindercentrum aan de Donkerelaan vrijwel
tegenover het woonadres van mw. Stokkei is gelegen en het centrum aan het Bispinckpark op plm.
500 m. afstand.
Wanneer verder wordt geanticipeerd op de Wwb, zoals reclamant van de gemeente verwacht, dan
merk ik op dat deze wet en zo ook de inmiddels door de gemeenteraad van Bloemendaal
vastgestelde Reïntegratieverordening berust op het principe "de kortste weg naar werk". Ten aanzien
van "werk" hanteert de wet namelijk het ruimere begrip "alqemeen qeaccepteerde arbeid" tegenover
"passende arbeid" in de Abw.
Met het oog hierop heeft de gemeente mw. Stokkei, in combinatie met de eerder vermelde
kinderopvangplaatsen, gewezen op de mogelijkheid van werk in een nabij gelegen klooster-
bejaardenoord. Haar afwijzende reactie is terug te vinden in bijlage B 3 onder punt 5.
In bijlage B 1 geeft mw. Stokkei een overzicht van de door haar gevolgde opleidingen tot en met 1996
alsmede de modules die zij vanaf laatstgenoemde jaar heeft gevolgd en nog steeds volgt. De door
haar beschreven werkervaring maakt, dat het aangeboden werk in het kloosterbejaardenoord
(mantelzorg) niet alleen als algemeen geaccepteerd kan worden beschouwd maar zelfs als passend.
Daar deze werkzaamheden bovendien in deeltijd konden worden verricht en zij bij minder dan 20 uur
per week werken, als aanvulling op haar alimentatie reeds zelf in haar bestaanskosten zou kunnen
voorzien is tevens rekening gehouden met de belastbaarheid van haar persoon.
Hoewel ook in het beroepschrift wordt erkend dat het bestreden besluit terecht is getoetst aan de
wetgeving zoals deze gold voor 1 januari 2004, namelijk aan de Algemene bijstandswet, heeft de
gemeente meer dan voldoende geanticipeerd op de Wet werk en bijstand. Wij ontkennen dan ook ten
stelligste het verwijt aan de gemeente dat het aan een geïntegreerde aanpak heeft ontbroken.
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1718 NABW
Een verzoek tot voorlopige voorziening is aangehouden in de rechtszitting van 2 november 2004.

Wij zijn bovendien van mening dat de door mw. Stokkei gewenste opleiding aan de Open Universiteit
niet binnen het kortste traject naar algemeen geaccepteerde arbeid past. Mw. Stokkei wekt de indruk,
onder meer in haar mededelingen op het maandelijkse rechtmatigheidformulier, dat deze opleiding
meer bedoeld is ten behoeve van het voeren van gerechtelijke procedures dan dat deze
arbeidsgericht is.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat het beroep van mw. Stokkelongegrond verklaard
dient te worden.

Zaak1337 ONBEKenzaak 1718NABW
1337 NABW
Beroep tegen het besluit d.d. 21 september 2004 van burgemeester en wethouders.
Deze zaak is in het bijzonder gericht tegen:
1. Het niet reageren op het reïntegratieadvies van 30 maart 2004 van het Centrum voor werk en

inkomen (CWI).
2. Het niet inhoudelijk reageren op het door mw. Stokkei ingenomen standpunt m.b.t. de invoering

van de Wet werk en bijstand.
3. Het besluit tot afwijzen van de aanvraag van bijzondere bijstand in de kosten van aanschaf van

een PC.
4. Het niet tijdig beslissen op de aanvraag van bijzondere bijstand in de kosten van aanschaf van

een PC.

1. Het niet reageren op het reïntegratieadvies van het CWI is niet te beschouwen als het niet tijdig
nemen van een besluit waartegen op grond van de Awb bezwaar of beroep kan worden ingesteld en
het bezwaar dient op dit punt niet-ontvankelijk te worden verklaard. Uit het reïntegratieadvies zelf
vloeit ook geen verplichting voort om een besluit te nemen over de rechten en verplichtingen op
bijstand.

2. Ook het niet inhoudelijk reageren op het door mw. Stokkei ingenomen standpunt m.b.t. de invoering
van de Wet werk en bijstand (Wwb), is niet te beschouwen als het niet tijdig nemen van een besluit
waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Het vaststellen van de Wwb en het ter uitvoering
van deze wet vaststellen van verordeningen, uitvoeringsvoorschriften en beleidsregels, zijn besluiten
tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, waartegen geen bezwaar mogelijk is. Ook
op dit onderdeel dient het beroep niet-ontvankelijk verklaard te worden.

3. Als aanvraag om bijzondere bijstand is niet gebleken dat de kosten van aanschaf van een PC zijn
aan te merken als noodzakelijke kosten die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien als bedoeld in
artikel 35 eerste lid van de Wwb. Indien de aanvraag mede wordt bezien vanuit een samenhang met
een verbetering van het arbeidsperspectief dan dient de aanvraag tevens te worden beoordeeld met
inachtnemingvan een reïntegratietraject die de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mw. Stokkei
vergroot. In dat verband wijzen wij erop dat een eerdere aanvraag om een kostenvergoeding voor het
volgen van een universitaire studie is afgewezen.
Bovendien heeft mw. Stokkei op geen enkele manier medewerking verleend aan gesprekken over
haar herintegratie en kan de gemeente de noodzaak van de aanschaf van een computer op andere
gronden dan hiervoor genoemd niet beoordelen.
Om deze reden dient het beroep tegen de afwijzing van bijzondere bijstand in de kosten van de
aanschaf van een PC ongegrond verklaard te worden.

4. De aanvraag van reclamant voor bijzondere bijstand in de kosten van aanschaf van een PC is
ingekomen op 26 april 2004. De beslissing op de aanvraag is op 18 juni verzonden. Derhalve binnen
de wettelijke termijn van 8 weken als bedoeld in artikel 4:13 lid 2 van de Awb. De stelling dat niet tijdig
is beslist op de aanvraag van bijzondere bijstand in de kosten van aanschaf van een PC is niet juist.

Samenvattend zijn wij van mening dat het beroep van mw. Stokkei voor de onderdelen 1 en 2 niet-
ontvankelijk en voor de onderdelen 3 en 4 ongegrond verklaard dient te worden.



Samenvattend stellen wij dat het beroep van mw. Stokkei tegen het besluit om geen bijzondere
bijstand voor sportlessen toe te kennen ongegrond verklaard dient te worden.
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Van de griffievan de rechtbankis vernomendatde behandelingvandit verzoekgekoppeldwordtaan
zaak 1337.
Het verzoek dat omschreven wordt in de brief van 9 oktober 2004 is zeer algemeen gesteld. Zoals dat
mw. Stokkei gebruik mag maken van de Grondwet, dat een groot aantal artikelen uit de Wwb buiten
toepassing verklaard moeten worden en dat de gemeente nieuwe Wwb-verordeningen dient op te
stellen.
Het betreft hier geen bezwaren tegen besluiten als bedoeld in de Awb en de bezwaren dienen niet-
ontvankelijk verklaard te worden.
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient om die reden afgewezen te worden.

Zaak 1989 WWB
Beroep tegen het besluit d.d. 23 november 2004 van burgemeester en wethouders.
Het beroep is gericht tegen het besluit tot afwijzen van de aanvraag van bijzondere bijstand in de
kosten van sportlessen.

Aan mw. Stokkei wordt algemene bijstand verleend ter voorziening in de algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan (art. 11 Wwb).
Daarnaast kan bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35 Wwb worden verleend voor zover iemand
niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende
noodzakelijke kosten van het bestaan en wanneer deze naar het oordeel van het college niet kunnen
worden voldaan uit onder meer de bijstandsnorm (of uit de langdurigheidtoeslag, het vermogen en het
inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel
34, tweede lid Wwb niet van toepassing zijn).

De gemeente is van mening dat sportlessen niet als zodanig kunnen worden beschouwd.
Deze kosten behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan. Dergelijke kosten dienen in beginsel bestreden te worden uit de uitkering.
Afzonderlijke bijstandsverlening in deze kosten is niet mogelijk, tenzij de kosten noodzakelijk zijn als
gevolg van bijzondere omstandigheden in het individuele geval, die er toe leiden dat iemand die
kosten niet uit de algemene bijstand en de eventueel aanwezige draagkracht kan voldoen.
Mw. Stokkei heeft in deze geen feiten aangevoerd waaruit blijkt dat er in haar geval sprake is van uit
bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten, die de vergoeding van sportlessen
noodzakelijk maken.

Daarbij komt nog dat zij op geen enkele manier medewerking verleent in de beoordeling van haar
recht op bijstand. Door haar wordt voortdurend aangevoerd - vaak middels misplaatste
verdachtmakingen en beledigingen - dat er sprake is van verstoorde verhoudingen met medewerkers
van de gemeente. Als teken van goede wil en om te komen tot werkbare verhoudingen, is zij daarom
in oktober 2004 uitgenodigd voor een gesprek met een haar onbekende dienstverlener (mw. De
Jesus).
Mw. Stokkei is hierop echter niet ingegaan en het lijkt duidelijk dat zij op geen enkele wijze tot
constructieve verhoudingen met de gemeentelijke taakgroep Sociale zaken wenst te komen.
Dit werd ons recent bevestigd in de brief van de griffie van de rechtbank van 10 december 2004
(productie 9).
Naar aanleiding van de gang van zaken tijdens zitting van 2 november 2004 is op initiatief van de
rechtbank een poging ondernomen om tot mediation te komen. De gemeente is telefonisch benaderd
met de vraag of zij hieraan wilde meewerken en hierop is bevestigend gereageerd. Uit de brief van de
rechtbank van 10 december 2004 bleek echter dat mw. Stokkei geen gebruik wenst te maken van een
bemiddelingspoging.


