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Betreft Abw, toekenning bijzondere bijstand

Geachte mevrouw Stokkei,

Uw brief en ingeleverde bewijs van inschrijving zwemlessen hebben wij aangemerkt als aanvraag
bijzondere bijstand.

Wij hebben besloten een bedrag van € 336,00 per kind aan te merken als bijzonder noodzakelijke
kosten van het bestaan. Hierbij is rekening gehouden met de prijzen zoals deze in de diverse
zwembaden in de regio worden gehanteerd.

Op grond van het voorgaande zal ten behoeve van Luther en Cician derhalve een bedrag van €
672,00 bijzondere bijstand worden toegekend.

8 Verstrekking van deze bijstand vindt plaats om niet.

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



Gemeente
Bloemendaal

1) Berekening mevrouw D.E. Stokkei

Norm val1af1.7.2002
Toeslag 20%

779,93
222,84

1002,77

Af:
alimentatie
teruggaaf 1-oudergezin

525,00
108,41

Af: 4,9% vakantiegeld
Netto uitkering augustus 2002

633,41
369,36
18,10
351,26

8 Een deel van de alimentatie wordt gekort via de vakantiegeldreservering. Betrokkene ontvangt dus
maandelijksnettomeerenjaarlijksmindervakantiegeld. .

2) Stel dat de totale alimentatie van de maandelijkse bijstand wordt gekort:

Af alimentatie

1002,77
108,41
894,36
43,82

. 850,54
525.00
325,54

Norm + toeslag
Af: teruggaaf 1-oudergezin

Af 4,9 % vakantiegeld

Betrokkene ontvangt dan maandelijks 351,26 -/- 325,54 = 25,72 minder, er wordt 43,82 -/- 18,10 =
25,72 meer vakantiegeld gereserveerd.

Netto maandbijstand + vakantiegeld in voorbeeld 1
Voorbeeld 2

351,26 + 18,10 =
325,54 + 43,82 =

369,36
369,36

8

Methode 1 is wettelijk voorgeschreven
Methode 2 kan op verzoek van cliënt

W16~Q~6~ en \:-OCk~ ~.e...YJ
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

21 februari 2003 Rechtbank Haarlem
Dreef 26
2012 HS Haarlem

onderwerp: 02 / 1809 NABWVOO

Geachte mevrouw Wessels,

Ik reageer op uw brief van 19 februari 2003..
Het verweer van de Gemeente Bloemendaal maakt mij razend.

Inleiding
De Gemeente Bloemendaal stelt dat de brief van de burgermeester van 26
september 2002 geen besluit is waarop ik mij kan beroepen.
Ik ben uitgenodigd voor een gesprek met de burgermeester - waarvan ik
de inhoud niet kan bewijzen - wat precies de bedoeling is van
Bloemendaal.
Ik ga juist naar de rechtbank omdat Bloemendaal geen bewijzen &
besluiten wil produceren op grond waarvan ik weet hoe zij de ABW
uitvoert. De ABWzelf geeft aan dat de gemeente voorlichting moet g~ven
over de uitvoering van de wet.

Beoordeling beroepschrift
Blpemendaal stelt dat ik een bezwaarschrift had moeten indienen bij het
college van B & W omdat Bloemendaal weigert besluiten te nemen.

In de brief van 26 september 2002 van de burgermeester staat niet dat ik
een bezwaarschrift moet indienen tegen haar bij het college van b & W,
zodra zij haar toezeggingen welke zij doet in de brief niet nakomt.
Ik heb die brief ontvangen naar aanleiding van het gesprek met de
burgermeester. Een hogere ambtenaar werkt er niet op het stadhuis.
Ik kan alleen nog maar naar de Bestuursrechter.

Verklaart u mijn dossier niet-ontvankelijk betekent dit in mijn leven dat ik
nooit weet of en wanneer ik welke informatie van de Gemeente
Bloemendaal zal ontvangen. Ik ben gegijzeld en kan niet uitstromen uit de
ABW,zonder betrouwbare informatie op grond waarvan ik afspraken kan
maken met bijvoorbeeld de kinderopvang en het CWI.
Ik mag wel op het stadhuis komen, maar krijg niet wat ik nodig heb.

Een zitting bij de rechtbank kan geldverspilling zijn, dit beoordeel ik niet.
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Bijzondere bijstand kinderopvang 2001
Bloemendaal stelt dat ik ten onrechte klaag over het feit dat ik onjuist
geïnformeerd ben bij de beschikking van 1 juni 2001.

In de beschikking staat niet vermeld dat ik voor het jaar 2002 opnieuw
bijzondere bijstand voor kinderopvang moet aanvragen. In 2001 heb ik
zoveel gegevens verstrekt aan de gemeente dat zij voor de volledige
periode dat Cician naar de Uilekuil gaat, de kinderopvang kan berekenen.

Mutatie verhoging kinderopvang 2001
Bloemendaal heeft zonder mij dit mee te delen de bijzondere bijstand
kinderopvang verhoogt.

Wat moet ik hiervan denken? Bijgevoegd 2 pagina'( girotel 2001,

Bijzondere bijstand kinderopvang 2002
Bloemendaal verzwijgt mijn brieven 5 februari en 1 maart 2002.
Ik heb de Nationale Ombudsman moeten inschakelen om het geld voor de
kinderopvang te krijgen, wat Bloemendaalook niet vermeldt.
Bloemendaal meldt dat ik op 17 juni 2002 voor het eerst spreek over
studiekostenvergoeding. Mijn brieven, telefoontjes en de gesprekken op
het stadhuis van 7 maart, 14 maart, 16 april, 8 mei, 13 mei en 29 mei
2002 vergeet Bloemendaal te bespreken. Op 5 juni 2002 dien ik een
klacht in bij de Nationale Ombudsman.
Genoemde brieven zijn in uw bezit.

Bijzondere bijstand zwemlessen
Zwemles voor kids van 3 en 5 jaar oud duurt 1.5 jaar.
Bijgevoegd betalingsbewijzen girotel voor 4 termijnen.
Zwembad Groenendaal is in Heemstede, Zwembad Krass Sport in
Zandvoort. Na schooltijd kan ik niet een retourtje van 2 uur nemen naar
deze zwembaden omdat zij volgens Bloemendaal 'goedkoper zijn'. Wilt u
zelf even controleren wat de lesgelden zijn?
Werkelijke kosten 2 x zwemdiploma A = 6 kwartalen á 224 euro + 12,50
inschrijfgeld = 1356,50 euro

Verhaal over bijzondere bijstand voor wasmachine is ten dele
correct. Ik kan wel extra geld aanvragen en krijgen, maar dan in de vorm
van een lening. Mijnspaargeld is op, maar de wasmachine is wel betaald.
Ook hier blijkt dat ik onjuist geïnformeerd word over de wijze waarop de
ABWdient te worden uitgevoerd door Bloemendaal

Opmerking: Met David van Deutekom kan ik als mens goed overweg, hij
is aardig, hoewel aardig zijn niet tot de taken van het stadhuis hoort. In
zijn functie als ambtenaar heeft hij niet zoveel macht. Hij heeft
bijvoorbeeld mijn aanvraag voor informatie over de subsidieregeling
kindervang doorgegeven aan de afdeling Welzijn. Tot op heden heb ik
geen enkel bericht ontvangen.



Dank.

Mag ik even zeggen wat ik denk?
Ik vind dat de burgermeester van Bloemendaal een vrouw is met het
denkpatroon van een oorlogsmisdadiger. Zij discrimineert Minima door
middel van 'doodzwijgen en afhouden', mensen opzettelijk in een vacuüm
houden. Het bestaan van Minima alleen binnen de muren van het stadhuis
erkennen en voor de buitenwereld-netdoen alsof er geen minima in
Bloemendaalleven. Zij wil een beschaafde gemeente met een rijk
historisch en cultureel karakter, zonder bijstandsmoeders die het lef
hebben voor hun rechten op te kQmen. U kan bij de Politie in Amsterdam
uitzoeken hoe mijn familie werkel-iJkin elkaar zit. Mijn leven is nooit
'normaal menselijk en gelukkig' ggweest. De burgermeester weet dit, toch
treitert zij mij. Hiervoor heb ik geen direct bewijs, maar ik voel het wel in
mijn ziel. De kwaliteit van mijn leven is onnodig sleéht door de
handelwijze van Bloemendaal.

8 Hoe kom ik aan informatie over de ABW op grond waarvan ik mijn
leven reëel kan inrichten?

8


