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Geachte mevrouw StokkeI,

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de beschikking van de Rechtbank Haarlem
van 19 augustus 2004, waarin u kunt lezen dat de rechtbank het beroep gegrond heeft
verklaard.
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De Rechtbank is derhalve van oordeel dat alvorens Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Bloemendaal een beslissing omtrent uw sollicitatieverplichting hadden mogen
nemen, zij u eerst hadden moeten horen of een en ander reëel was met betrekking tot uw
privesituatie inzake omscholing c.q. kinderopvang.

Wel gaat de rechtbank er vanuit dat partijen thans allebei een coöperatieve
oplossingsgerichte houding naar elkaar zullen tonen. Ik verwijs naar overweging 2 punt
13 onderaan op bladzijde 4.

Volledigheidshalve voeg ik nog bij afschrift van mijn brief aan de gemeente
Bloemendaal, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Gaarne tot nader overleg bereid. I
Hooe:achtend,

"

'-""' ,
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Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover

deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.
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. Geachte heer Reewinkel,

Ik neem aan dat u inmiddels kennis heeft genomen van de beschikking van de
Rechtbank Haarlem van 19 augustus 2004 inzake de verplichting tot
arbeidsinschakeling.

Naar mijn oordeel is niet zozeer alleen van belang dat het bestreden besluit is vernietigd
maar met name overweging 2.13, waarin de rechtbank bepaalt dat verweerder en eiseres
zich zullen inspannen om tot een oplossing te komen en dat verweerder en eiseres in dit
overleg een coöperatieve oplossingsgerichte houding naar elkaar zullen tonen.

Als raadsman van mevrouw Stokkei is het nadrukkelijk mijn bedoeling aan deze oproep
van de gemeente Bloemendaal gehoor te geven. Ik zal u dan ook op niet al te lange
termijn nader berichten. Wel heeft de rechtbank een proceskostenveroordeling
uitgesproken. Ik verzoek u vriendelijk het griffierecht van € 31,-- alsmede de
proceskosten van € 322,-- in totaal derhalve een bedrag van € 353,-- over te maken naar
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de Stichting derdenrekening Kalbfleisch, rekeningnummer 56.01.54.364 bij de ABN
AMRO Bank, onder vermelding van Stokkel/gemeente Bloemendaal dossiernummer
33205.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

8 B. Wemik

- - .-~ ~ -- - ~- - - - ~~ ~- - -- - - --
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Van:
Aan:
Verzonden:
Bijlage:
Onderwerp:

"d.e.stokkel" <d.e.stokkel@wanadoo.nl>
<info@kalbfleisch.nl>
donderdag 16 september 2004 14:49
Gem30ju12004pc. wps
Aan mr. B. Wemik

Geachte heer Wemik,

Ik wil dat u David van Deutekom van de Sociale Taakgroep een brief
schrijft waarin u hem verzoekt mij bijzondere bijstand voor een PC toe te
kennen.

U heeft de rekening van de PC gekregen, evenals de brief die ik al aan Van
Deutekom
heb gestuurd met een nieuwe aanvraag langs het getreiter heen van Paul Dubbe
- Sectorhoofd die verweer namens het College van B & W heeft geschreven
waarin mijn

8 aanvraag voor een PC wordt afgewezen in relatie tot de uitvoering van de
le gerechtelijke uitspraak van 15 december 2004-.
Van Deutekom heb ik ook in mijn startbrief voor de Centrale Raad van Beroep
aangewezen
als ambtenaar 'met wie misschien nog wel iets te regelen valt omdat hij het
minst liegt'.
Mijn voorwaarde is wel dat Bloemendaal erkent dat zij mij mishandelen en
dwingen mee te
werken aan fraude. U heeft deze startbrief.

.
Uw gedrag deugt niet, mr. B. Wernik.
Ook u kiest ervoor via onderhandse deals met~loemendaal in achterkamertjes
'even snel een PC voor mij te regelen als ik afzie van verdere eisen t.a.v
mijn rechten'.
U maakt mij tot Slavin van de gemeente.
Na de hoorzitting van 18 mei 2004 heeft u de indruk gewekt dat u het prima
vindt
'dat Bloemendaal mij opzettelijk mishandelt en mij het gebruik van de
Grondwet & Verdragen ontneemt'.
Na de rechtszitting van 24 juni 2004 heeft u Bloemendaalopnieuw het idee
gegeven
'dat u mij wel even tot gehoorzaamheid brengt'.

Aan mij heeft u mij op 18 mei 2004 gevraagd:
'Wanneer wil je je PC, volgende week?'
Wij zijn nu 4 maanden verder...en ik heb nog immer geen geld voor een PC...

Wat ik u niet vergeefis uw telefonische mededeling:
'je kan niet in hoger beroep want je hebt gewonnen'.

U bent dus een advocaat die een vrouw laat mishandelen
omdat het maar psychische mishandeling betreft en u snel klaar wilt zijn met
dit dossier.

Ik wil dus dat Van Deutekom schriftelijk bewijst dat hij geen
Slavenhandelaar is,
door Grondwet, Nationale wetten, Verdragen en de jurisprudentie over PC voor
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Bijstandsgezin uit te voeren.
De rechtszaak in hoger beroep is ontvankelijk verklaard en gaat dus door.

Van u verwacht ik NU correctie van uw fouten.
Tegenover de rechter in Haarlem en Utrecht moet u ook uw fouten nog
herstellen zodra
het verweer van Bloemendaal voor de 3e en 4e rechtszitting binnen is.

Ik ben niet verantwoordelijk voor uw fantasie.

Graag volgende week die PC-aanvraag bij Van Deutekom regelen.

Vriendelijke groet,
desiree stokkei
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
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sector Samenleving (R. P.Heilig I R. Rehwinkel)
Betreft: Verweerschrift inzake bezwaarschrift mevrouw D.E. Stokkei
Datum: 19 oktober 2004

,-------
Inleidingen de gronden van het beroep
Reclamantheeft bij brief van 23 september 2004 beroep ingesteld tegen het besluit d.d. 21 september 2004 van
burgemeesteren wethouders.

Het beroep is gericht tegen het in het kader van een bezwaarschriftenprocedure genomen besluit en in het
bijzonder 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 reclamant 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.

e Beoordelingberoepschrift
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 op dit onderdeel dient
het bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard. Uit het reïntegratieadvies zelf vloeit geen verplichting voort
om een besluit te nemen over de rechten en verplichtingen van reclamant op bijstand.

2. Ook het niet inhoudelijk reageren op het door reclamant 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.

8

3. Bezienvanuit een 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 inachtneming
van een reïntegratietraject die de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor reclamant vergroot. In dat verband
merken wij op dat een eerdere aanvraag om een kostenvergoeding voor het volgen van een universitaire studie
is afgewezen.
Bovendienverleent reclamant op geen enkele manier medewerking aan gesprekken over haar herintegratie en
kunnenwij 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 en het beroep dient ook op dit onderdeel
ongegrond te worden.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat het beroep van reclamant voor de onderdelen 1 en 2 niet-
ontvankelijken voor de onderdelen 3 en 4 ongegrond verklaard dient te worden.
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bw/ski 100277 Iiaarlem,5 oktober 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: Stokkel/gemeente Bloemendaal beroep weigt~ring studiek.

Geachte mevrouw Stokkel,

8 Hierbij doe ik u afschrift toekomen van de brief van de rechtbank Haarlem sector
Bestuursrecht van 28 september 2004 waar bijgevoegd het door de gemeente
Bloemendaal ingediende verweerschrift.

Het is thans aan de rechtbank om partijen uit te nodigen voor een zitting.

Hierbij bevestig ik nog onze afspraak op 21 oktober 2004 om 09:00 uur.

Inmiddels verblijf ik.

Gaarne van u vernemend.

Hi!gachteod,
I
I
I

!
B. \Wernik

\

\
\ L?'

~
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bw/tt/100603 Haarlem, 29 oktober 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: StokkeVGemeente Bloemendaal

Geachte mevrouw Stokkel,

8

Ter kennisneming doe ik u toekomen afschrift van mijn brief aan de
Voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector bestuursrecht te Haarlem waarin ik
meedeel dat ik uw belangen zal behartigen tijdens de zitting op dinsdag 2 november
2004 om 11.30 uur.

De rechtbank is gevestigd aan het Florapark 1.

Zonder tegenbericht vertrouw ik alsdan op uw komst.
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bw/tt/100599 Haarlem, 29 oktober 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: Stokkellgemtente Bloemendaal

Geachte mevrouw Stokkel,

8 Ter kennisneming doe ik u toekomen afschrift van een kort aanvullend bezwaarschrift
zoals ik dat heden heb ingediend bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Bloemendaal.

Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud welke voor zich spreekt.

Inmiddels verblijf ik,
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bw/tt/100604 Haarlem, 29 oktober 2004
Tel. Direct (023) 5175 406

Inzake: St<,kkellGemeente BloemendaaJ B~r()~p besL R&W

Geachte mevrouw Stokkei,

8 Ter kennisneming doe ik u toekomen afschrift van mijn brief aan de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht waarin ik meedeel dat ik uw belangen zal behartigen inzake de
kwestie van het afwijzen van bijzondere bijstand voor de aanschaf van een personal
computer c.q. niet reageren op het reïntegratieadvies van het CWI.

Van het verdere verloop van de procedure ho ik u uiteraard op de hoogte.
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Inzake: Stokkel/Gemeente Bloemendaal

Uw ref: 04/13370NBEK VOO

Edelachtbare HeerNrouwe,

8 Hierdoor deel ik u mede dat mevrouw D.E. Stokkel, wonende te 2061 JK Bloemendaal
aan de Donkerelaan 39, geboren op 11juli 1965 mij heeft verzocht haar belangen te
behartigen in bovengenoemde beroepsprocedure bij uw rechtbank inzake de weigering
bijzondere bijstand te verlenen in de kosten van het aanschaffen van een personal
computer c.q. het niet reageren op het reïntegratieadvies van het Centrum voor Werk en
Inkomen.

Het betreft het besluit van 21 september 2004.

Ik verzoek u vriendelijk -conform de AWB- in de toekomst correspondentie aan
ondergetekende te richten.

Gaarne van u vernemend,

Hoogachtend,

B. Wernik
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~ ~~~- .0-- ~~-

Uw ref: II/SoZa/Besl.nr. 2004 -0136

Geacht college,

e
Tot mij heeft zich gewend mevrouw D.E. Stokkel, wonende te 2061 JK Bloemendaal
aan de Donkerelaan 39, geboren op 11juli 1965 met het verzoek namens haar een
bezwaarschrift ex art. 7:1 van de AWB in te dienen tegen uw besluit van 19 oktober
2004 waarbij uw college de WWB uitkering met ingang van 18 oktober 2004 opschort.

In aanvulling op het reeds door cliënte ingediende bezwaarschrift is zij van mening dat
vanwege de verstoorde verhoudingen zij niet verplicht kan worden overleg te hebben
met haar huidige dienstverlener(s).

Cliënte is van mening dat aan haar in deze geen verwijt valt te maken.

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u dan ook het bestreden besluit te vernietigen als
zijnde in strijd met de wet c.q. enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Hoogachtend,

B. Wernik
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