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Beslissing op uw bezwaarschrift

Geachte mevrouw Stokkei,

Burgemeesteren wethouders van Bloemendaal;

gelezen:

het bezwaarschriftvan mevrouw D.E. Stokkei, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan Donkerelaan 39,
van 27 september 2003 - ingekomen op 29 september 2003, gericht tegen het besluit van burgemeester
en wethouders van 26 september 2003 - daags daarna verzonden - om haar te verzoeken een bewijs
van inschrijvingbij het Centrum voor Werk en Inkomen te tonen;.
gelet op:

onder meer het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

dat de commissie van advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften bezwaarde op 11 november 2003 in
de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord, maar bezwaarde van deze gelegenheid geen
gebruik heeft gemaakt;
dat de commissie heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten,welk advies aan dit besluit is gehecht;
dat burgemeester en wethouders dit advies met de daarin opgenomen overwegingen volledig
overnemenen als onderdeel beschouwenvan dit besluit;



BESLUITEN:

de bezwarenongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;

AANGETEKENDVERZONDEN:
Overveen,
Burgemeester en wethouders voornoemd,

NB.
Tegen dit besluit kan de belanghebbende binnenizes weken na verzenddatum van dit besluit beroep
instellen bij de Rechtbank Haarlem, sector Be~tuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Het
beroepschrift dient in ieder geval te bevatten: naam en adres van de indiener, 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.
Voor het instellen van beroep is een recht verschuldigd van €109,--, terwijl voor het vragen van een
voorlopige voorziening een extrarecht van € 109,-- is verschuldigd.

~~ge.meesrer

, secretaris.

e

.



Zakelijk verslag van de besloten hoorzitting van 11 november 2003 en advies van do/
commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften inzake het bezwaarschrift van
mevrouw D.E. Stokkei, wonende te 2061JK Bloemendaal aan Donkerelaan 39, van 27
september 2003 - ingekomen op 29 september 2003, gericht tegen het besluit van
burgemeester en wethouders van 26 september 2003 - daags daarna verzonden - om
haar te verzoeken een bewijs van inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen te
tonen.

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);

namens het verwerend bestuursorgaan:
de heer J.W.D. van Deutekom (behandelend ambtenaar).

Afwezig: van de zijde van bezwaarde
mevrouw D. E. StokkeI.
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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 het bezwaarschrift.

De voorzitter deelt mee van bezwaarde bericht van verhindering te hebben ontvangen bij brief
van 28 oktober 2003 - daags daarna ontvangen. In deze brief licht bezwaarde haar
bezwaarschrift toe. Vanwege deze toelichting hecht de commissie deze brief aan ditverslag en
advies en beschouwt de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast.
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Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de vertegenwoordiger van burgemeester en
wethouders, die in hoofdzaak het volgende naar voren brengt. De heer Deutekom geeft aan,
dat het college de arbeidsverplichtingen aan bezwaarde heeft opgelegd, omdat haar jongste
kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt en op grond van artikel 107, tweede lid van de Algemene
bijstandswet (Awb) de vrijstelling van deze verplichtingen vervalt. In dat geval ontstaat onder
meer de verplichting voor bezwaarde om aan te tonen, dat zij als werkzoekende geregistreerd
is bij het Centrum voor werk en inkomen (CWI). Bij het vervallen van deze vrijstelling ontstaat
voor de gemeentede verplichtingom na te gaan of er geensocialeof medischeredenen zijn
om genoemde arbeidsverplichtingen niet op te leggen of daarvan tijdelijk ontheffing te verlenen.
Daarvoor is een reïntegratieadvies van het CWI nodig. Het CWI stelt geen reïntegratieadvies
over bezwaarde op als zij niet als werkzoekende geregistreerd is. Om die reden heeft het
college aan bezwaarde verzocht aan te tonen, dat zij geregistreerd is als werkzoekende. Deze
registratie stelt de gemeente in staat om op basis van een reïntegratieadvies te beoordelen of
bezwaarde in aanmerking komt voor een besluit, waarbij het college de arbeidsverplichtingen
niet oplegt dan wel daarvan tijdelijk ontheffing verleent. Verder merkt de heer van Deutekom op,
dat tegen de gevolgde werkwijze geen bezwaar mogelijk is. Het betreft geen besluit in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Ook is het college van mening, dat het aanhangig zijn van
een beroepschrift bij de Rechtbank Haarlem geen reden is om dit bezwaar niet te behandelen.
Dit beroepschrift richt zich niet tegen het bestreden be~luit.

Op een vraag vanuit de commissie of het college het opleggen van de arbeidsverplichtingen
niet eerst had moeten aankondigen en dan pas opleggen antwoordt de heer Deutekom, dat
deze verplichtingen rechtstreeks uit de wet voortvloeien.

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:

De commissie is van mening, dat er geen gronden bestaan om bezwaarden niet-ontvankelijk te
verklaren.

ten aanzien van de bezwaren:

Artikel 113 van de Algemene bijstandswet (Abw) verbindt aan het recht op bijstand een aantal
verplichtingen voor de belanghebbende, die erop gericht zijn, dat hij zo spoedig mogelijk weer
zelf in zijn bestaan kan voorzien. Tot deze arbeidsverplichtingen behoort onder meer het bij de
Centrale organisatie werk en inkomen als werkzoekende geregistreerd zijn en blijven, indien
hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 25, eerste lid van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.

In dit verband stelt de commissie vast, dat bezwaarde dit recht toekomt, omdat zij over de
Nederlandse nationaliteit beschikt.

8 Op grond van artikel 107, eerste lid van de Abw kunnen burgemeester en wethouders besluiten
verplichtingen als bedoeld in dit hoofdstuk niet op te leggen, dan wel van zodanige
verplichtingen tijdelijk ontheffing te verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun oordeel
aanleiding bestaat om redenen van medische of sociale aard, dan wel om redenen gelegen in
de aard en het doel van de bijstand. Het tweede lid van dit artikel verleent deze vrijstelling van
rechtswege voor de ouder met een volledige verzorgende taak voor een of meer ten laste
komende kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar. Deze vrijstelling van de
arbeidsverplichting vervalt vervolgens weer van rechtswege als de ouder niet meer kinderen
dan wel pleegkinderen jonger dan vijf jaar ten zijne last verzorgt.

8

De commissiestelt in dit verbandvast,dat bezwaardemet ingangvan 19 september2003niet
meervan rechtswegeis vrijgesteldvan gemeldearbeidsverplichtingenaangezienhaarjongste
kind per die datum de leeftijd van vijf jaar bereikt. Als gevolg daarvan behoort het college na te
gaan of met ingang van 19 september 2003 sprake is van feiten en omstandigheden, die
aanleiding kunnen zijn voor het college om bezwaarde met ingang van deze datum genoemde
arbeidsverplichtingen niet meer op te leggen dan wel daarvoor tijdelijk ontheffing te verlenen om
redenen van medische of sociale aard dan wel om redenen gelegen in de aard en het doel van
de bijstand. Voor het vaststellen van dezè feiten en omstandigheden is een reïntegratieadvies
van het CWI nodig. De commissie is van mening, dat het college bezwaarde terecht heeft
verzocht om aan te tonen, dat zij is geregistreerd als werkzoekende bij de Centrale organisatie
werk en inkomen. De commissie acht de betreffende bezwaren daarom ongegrond.

Met betrekking tot de bezwaren, die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente en
het aanhangig zijn van een beroepschrift van bezwaarde bij de rechtbank Haarlem merkt de
commissie op, dat deze bezwaren zich niet richten tegen het bestreden besluit. Evenmin heeft
de commissie kunnen vaststellen, dat de werkwijze van de gemeente heeft geleid tot een
onzorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit. De commissie is daarom van mening,
dat ook deze bezwaren ongegrond zijn.
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Advies

Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit te handhaven.

Bloemendaal, / ~~ 2003,

De commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften,

mr. R.S.J.M.Bakker (secretaris)

8

-~ - - - -
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Désir'e Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

16 januari 2004 Rechtbank Haarlem
Bestuursrecht
Dreef 26
2012 HNHaarlem

onderwerp: beroep tegen College van B &W Bloernendaal

Geachte mevrouw,heer,

De Gemeente Btoemendaaldwingt mij opnieuween rechtszaak te starten.
Mijnkinderen&ik worden opzettelijkgeestelijk mishandelddÇ)orhet collegevan B &W
en de SocialeTaakgroep. 2 Jaar van ons leven is al verknald. .
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Ik wileen strafzaak tegen de Gemeente Bloemendaal.Het treiteren van mijngezin stopt
niet. Ookniet als u mij opnieuwgelijkgeeft.

Het vonnisvan de Bestuursrechter van 15 december 2003 Awb02 -1809
InzakeStokkeil het collegevan B&W Bloemendaal,is door de gemeente BJoemendaal
nog niet inhoudelijkbehandeld. Dat is vreemd, want de uitspraak van de rechter van 15
december 2003, had door Bloemendaalwelverwerkt kunnen worden in de beslissingop
mijn bezwaarschrift 2621 -waartegen ik nu in beroep ga -. Bloemendaal is lui &
machtsbelust. Doel: treiteren.
De rechter moet nu ook onnodig veel dubbel werk verrichten.
Ik weet niet of de gemeente Hoger beroep aantekent.

Opbouw van dit dossier:
1. Vonnis van 15 december 2003 bijgevoegd.
:2. Beslissing op bezwaarschrift, besluit 2621
3. Besluit 2621
4. Bezwaarschrift met verwijZing naar vorige rechtszaak Awb 02...1809
S. Vervolg brieven, ook betreffende WWBdie hierin een rol spelen.
6. Bewijs dat er geen kinderopvang beschikbaar is.
7. Bewijs dÇitik gedwongen word tot onuitvoerbare procedures~
\. V~nnis van 15 deceq1"r ~OQ~A""b02- 18Q9
Mijnreactie op de uitspraak van de bestuursrechter inzake mijnABW..dossier.

De Rechter stelt dat mijn brief van 26 augustus 2002 aan de Burgermeestervan
Bloemendaalmw. t.A. Snoeck-Schulterals bezwaarschrifthad moeten worden
afgehandeld, voor zover het betreft het nemen van besluiten OPmijn brievenvan 15juni
2002 en 12 juli 2002. Binnen6 weken vanaf 15 december 2003 moet Bloemendaalais
nog de besluitennemen.

In mijnbriefvan 15juni 2002 stel ik:
Dat de toegekende bijzonderebijstand vOorzwemles niet kostendekkend is, en dat ik
in vergelijkingmet de gemeente Haarlemwaar nog schoolzwemmenis, veel meer
kosten zelf moet betalen van de ABW.
Dat ik een subsidieregelingkinderopvangwilhebben voor de volledigekosten van de
naschoolse opvangi ik wilniet gedwongenworden de kosten voor de kinderopvang
voor te schieten van de ABW.

- Dat ik een toekenning voor studiekosten wil.
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In mijn brief van 12 juli 2002 stel ik:
Dat ik wil dat Bloemendaal een armoedebeleid voert op de punten van sodale
uitsluitingr kinderopvangr werkr mobiliteit, studie & emandpatie.

Mijncondusies:
1. Bloemendaalmoet een kostendekkende subsidieregelingkinderopvangmaken en

mag mij niet infinanciëleproblemenbrengen door van mij te eisen dat ik
kinderopvangbetaal van mijnuitkering.

2. Bloemendaalmoet mij studiekostenvergoedingtoekennen voor HogerOnderwijs.
3. BJoemendaalmoet zwemdiplomaA kostendekkend vergoeden voor kids.
4. Bloemendaalmoet 29 euro griffierkostenaan mij betalen.
Metde uitspraak van de rechter ben ik het op daze 4 genoemde punten eens.

Wat ik niet kan accepteren is dat de Gemeente Bloemendaal niet 'gestraft wordt' vOor het
opzettelijk treiteren van mijn gezin.
Ik krijg geen betrouwbare informatie over de wij;?ewaarop Bloemendaal de ABW
uitvoert. De rechter dwingt Bloemendaal niet tot het verstrekken van informatie en kan
mij dus ongestoord als Slaaf m/v blijven behandelen.
Ik lijd emotionele schade door het getreiter van Bloemendaal. Daarvoor krijg ik geen
vergoeding. Ik heb dus in het vooruitzicht dat Bloemendaal vrolijk verder gaat met
pesten en daarvoor nooit afgestraft zal worden.

Ook wordt de burgermeester niet gedwongen het bestaan van Minimain Bloemendaal in
de media te erkennen en over deze groep inwoners op een menswaardige wijze verslag
te doen van de kwaliteit van leven welke zij hebben binnen de gemeente.

2. Beslissing GD~waarscbrift.. besluit 2621

De besJissing op mijn bezwaarschrift is genomen in mijn afwezigheid.
De commissie stelt dat ik aanwezig had kunnen zjjn voor een hoorzitting op 11 november
2003. In mijn brief van 28 oktober 2003 leg ik uit dat Ik NIETaanwezig kan zijn.

De Gemeente Bloemendaal stelt dat ik geen bewijs van inschrijving bij het Centrum van
Werk en Inkomen wiltonen.

De voorzitter erkent dat ik op 28 oktober 2003 een brief heb geschreven waaruit blijkt
dat ik niet aanwezig kan zijn. Bloemendaal heeft nooit inhoudelijk gereageerd op mijn
briefr wel heb ik een ontvangstbevestiging gekregen op 30 oktober 2003.
Op 24 november 2003 bericht Bloemendaal mij dat zij het nemen van een beslissing op
mijn bezwaarschrift van 27 september 2003 met 14 weken uitstellen.

Dhr Van Deutekom stelt dat mijn dochter 5 jaar is geworden en dat ik aan
arbeidsverplichtingen moet voldoen. Ik moet mij laten registreren bij het CWI.
De gemeente moet nagaan of er sociale of medische redenen zijn waardoor ik niet zou
kunnen werken...en niet aan mijn arbeidsverplichtingen zou kunnen voldoen. Het CWI
moet daarvoor een de gemeente een reintegratieadvles uitbrengen. Dat kan het CWIniet
doen omdat ik niet sta ingeschreven. Bloemendaal verwijt mij dat ik bij het CWt geen
reeïntegratieadvies ben gaan halen, opdat zij mij eventueel ontheffing kunnen geven van
de arbeidsverplIchting.
Van Deutekom stelt dat tegen de de hem gevolgde werkwijze geen bezwaar mogelijk is.
Het feit dat ik naar de Bestuursrechter ga omdat BJoemendaal ruim 1 niet meewerkt aan
verstrekken van een subsidieregeling klnderopvangr studiekostenvergoeding &bijlondere
bijstand voor zwemles...is voor Van Deutekom irrelevant.
Het feit dat de rechtszitting voor kinderopvang plaatshad op 9 oktober 2003 telt niet
mee. Van Deutekom erkent niet dat ik de uitspraak van de rechter nodig heb om



Bloemendaal zo ver te krijgen dat zij meewerken aan het uitvoeren van de combinatie
Arbeid & Zorg in mijn gezin.

De voorzitter wil weten of Van Deutekom de arbeidsverplichting eerder had moeten
aankondingen naar mij toe, om deze daaropvolgend te verplichten. Hij antwOordt met de
bewering 'dat de wet zijn werkwijze goedkeurt'.
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Mijn conclusie:
Het feit dat mijn kinderen & ik rechten hebben mbt tot de opvoeding van de
kinderen wordt genegeerd. Ik heb het recht de opvoeding van de kids te laten
voorgaan op werk. Dit recht claim ik niet direct, maar het moet wel de basis zijn
van een fatsoenlijk & oplossingsgericht gesprek op het stadhuis met Van
Deutekom. Er wordt op geen enkele fatsoenlijke wijze met ons gesproken over
mogelijkheden & beperkingen binnen ons gezin.
Ik word geterroriseerd met plichten, als dat Bloemendaal toevallig zo uitkomt.
Informatieverstrekking over de uitvoering van de AB",! vindt niet plaats.
Ik ben overgeleverd een de willekeur van elke ambtenaar die ik tegenover mij
tref, de vrouwen- & kinderhaat en machtsmisbruik.
Het feit dat ik niet naar het CWI toe kan omdat ik geen subsidieregeling
kinderopvang van Bloemendaal krijg, wordt genegeerd. Ik wil niet afgekeurd
worden op sociale of medische gronden. Ik wil een normaal gesprek op basis
van onze rechten en constructieve samenwerking met Bloemendaat.
Het enige wat Bloemendaal wil is treiteren.
Bloemendaal wil dat ik de ene na de andere nutteloze en
belastinggeldverspillende procedure doorloop. Bovendien is de werkloosheid
momenteel erg hoog. De kans dat een werkgever mij aanneemt is uitzonderlijk
klein. Ik zit veel te veel vast aan mijn kids. Economische situaties worden niet
verwerkt ten aanzien van mijn arbeidsverplichting.

Ik ben van mijn menselijke waardigheid ontdaan. Al 2 jaar lang ben ik niet
meer dan een slaaf m/v van de Burgermeester en de medewerkers van de
SOciale Taakgroep.
Mijn vrouwenrechten worden verzwegen en tellen op geen enkele wijze mee.

8 3. Besluit 2621 van 21 seDtember 2003
Van Deutekom stelt dat ik aan mijn arbeidsverplichtingen moet voldoen en voor 31
oktober 2003 bewijs van inschrijving bij het CWI moet tonen. Dit alles op basis van
artikel!13 van de ABW.

Mijn conclusie:
In het besluit staat niet aangegeven dat ik naar het CWI moet voor een
inschrijving en reïntegratie onderzoek, ook wanneer ik ontheffing van de
arbeidsverplichting wil op basis van sociale of medische gronden.
Er wordt geen enkele reden aangegeven waaruit blijkt dat Bloemendaal
eerst dat reïntegratie onderzoek van het CWI moet hebben, voordat mijn
bezwaarschrift inzake de onuitvoerbaarheid van de commando's van de
gemeente inhoudelijk correct kunnen worden afgehandeld.
Uit niets blijkt dat Bloemendaal niet mag wachten op de uitspraak van de
rechter naar aanleiding van de zitting van 9 oktober 2003.
Ik vind dat Bloemendaal de intelligentie en het fatsoen had moeten opbrengen
mij voor te stellen de arbeidsverplichting te verschuiven tot na de uitspraak van
de bestuursrechterf omdat alleen dan eEtn constructief oplossingsgericht
gesprek kan plaatsvinden. Bovendien bespaart het belastinggeld.



4. ~zwaar$$brift met Y~rw;izi"a "it" W.-ige r"cbt$zaak
Mijnbriefvan 27 september 2003 waarin ik stel dat ik niet kan gaan werken omdat de
werkwijzevan Bloemendaldat tegenhoudt, heb ik kort gehouden.
Ik ben er toen vanuit gegaan dat 6Ioemendaal Intelligentgenoeg is dergelijke
overwegingenzelfte maken. Het kinderachtigepest-gedrag dat ik nu over mij uitgestort
krijghad ik niet verwacht.

5. """0'° luteYe~,ook WWB
29 September 2003 == Bloemendaalbevestigtde ontvangstvan mijnbezwaarschrift.
De burgermeester kondigtaan dat er eventueel een hoorzittingzal plaatshebben.

13 oktober 2003 == mijn brief inzake de invoeringvan de WWB,waarin ik uitlegdat de
WWBniet uitvoerbaar is In overeenstemming met de Grondwet &VN-Verdragen.

8 14 oktober 2003 = Bloemendaalbevestigt de ontvangst van mijnWWB-brief.

27 oktober 2003 == commissievooradviesen bezwaarschriftendeelt meedat ikop 11
november 2003 om 17.45 in het gemeentehuis aanwezig moet zijn voor een hoorzitting.
Kanik zelfniet komen, moet Ikeen advocaat sturen.

28 oktober 2003 == Mijnbriefaan commissie
Ik geef aan dat ik de werkwijzevan Bloemendaalabnormaal vind.
Voormij is het commandozo maar even om 17.45 aanwezigte zijn onuitvoerbaar.
De uitspraakvan de bestuursrechter is absoluut noodzakelijkvoor een juiste afhandeling
van het probleem.
1ijdensde 1st&rechtszaakhad ikgeenadvocaaten nu moetIker plotselingeen advocaat
naar de commissiesturen.
Ik moet weten hoe lang het gesprek duurt omdat ik een oppas moet inhuren. Wiebetaalt
de oppas?

Niemandleidt schade als de commissiewacht met het nemen van een besluit totdat de
uitspraak van de bestuursrechter binnen is; ik verzoek daarom af te zien van horen.. Ook verwijs ik naar een brief van 13 oktober 2003 waarin ik stel dat de WWBniet
uitvoerbaar is In overeenstemming met de WWB.De wijze waarop Bloemendaal de WW6
zal verwerken is van groot belang in mijn huidige situatie.
De commando's worden steeds vager, te meer omdat Bloemendaal geen informatie
verstrekt. Op het moment dat ik een bevel moet uitvoeren krJjg ik zo weinig informatie
dat ik niet weet waaraan ik toe ben.

30 oktober 2003 = verweer van collegevan B&W Bloemendaal op mijn
bezwaarschrift.
Vsn Deutekomerkent dat ik de werkwijzevan Bloemendaalamateuristisch en onbeschoft
vind. Het besluit is niet genomen op inhoudelijkebasis van mijn dossier, maar op grond
van een willekeurigebehandeling. Ik word als Slaaf rn!v behandeld.

Van Deutekomstelt dat ik geen gehoor wilgeven aan de uitvoeringvan het besluit
vanwegede werkwijzevan de gemeente, alsmede vanwege de beroepsprocedure bij de
bestuursrechter.
VolgensVanDeutekomkan ik in het bezwaarschriftgeen bezwaar Indienentegen de
werkwijzevan Bloemendaal.Daarvoormoet ik een aparte klachtenprocedure starten.
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Een andere commissiemoet 'onbeschoft en amateuristische gedrag van ambtenaren
beoordelen', Van Deutekomvindt dat hij correct werkt omdat hij artikel 113 van de ABW
nu uitvoert.
Van Deutekomstelt ook dat de gemeente op grond van een reïnegratieadvies van het
CWImoet beslissen of er sprake is van sodale of medische omstandigheden op grond
waarvan ik niet kan werken. Hijstelt dat ik weiger naar het CWIte gaan omdat ik mijn
arbeidsverplichitngniet wiluitvoeren. Ookvindt hij dat ik voor 50 % arbeidsgeschiktben,
naast de verzorgende taken voor mijn kids.

Van Deutekom stelt dat ik een beroep heb ingesteld tegen BJoemendaal omdat de
gemeente weigert mee te werken aan de combinatie Arbeid &.Zorg.. De uitspraak van de
rechter is nog met binnen.
Wil ik bezwaar maken tegen de arbeidsverplichting die mij is opgelegd moet ik daarvoor
een nieuwe procedure bij de bestuursrechter starten. Voor Van Deutekom bestaat er
geen verband tussen de arbeidsverplichting en het beroep bij de bestuursrechter.
Van Deutekom ontkent dat ik een vrouw met gevoelens ben die ook ziek
getreiterd kan worden. Voor mijn g~zin gelden geen Arbó-omstandigeheden.

24 november 2003 = de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften steit dat de
afhandeling van mijn bezwaarschrift met 14 weken is uitgesteld.
Niemand heeft mij meegedeeld wanneer de datum voor de nieuwe hoorzitting is
gepland. Op 15 januari 2004 blijkt dat de hoorzitting wel op 11 november 2003
heeft plaatsgevonden. Dus, 2 weken nadat de hoorzitting doorgaat krijg ik te
horen 'dat het beslissing op het nemen van mijn bezwaarschrift met 14 weken
is uitgesteld'.

18 december 2003 =Bloemendaal deelt mij mee dat de WWBmet ingang van 1 januari
2003 van kracht is. In een Nieuwsbrief leggen zij mij uit hoe zij met de WWBomgaan.
De brief is geen inhoudelijke reactie op mijn brief van 13 oktober 2003 inzake de
juridische onuitvoerbaarheid van de WWB.

21 december 2003 = Ik geef Bloemendaal een brief, gericht aan het OMHaarlem,
waaruit blijkt dat ik Aangifte wil indienen tegen BU &.6Ioemendaal.
Bloemenda~ heeft de ontvangst van deze brief niet bevestigd.

7 januari 2004 = Brief van het OMaan mij, waaruit blijkt dat het OMvindt dat
ik geen Aangifte tegen Balkenende mag indienen wegens Verkiezingsfraude, het
niet..uitvoeren van de Grondwet, Wet Ministeriële verantwoordelijkheid,
Bekendmakingswet IkVN-Verdragen. OOkMag ik geen Aangifte tegen
Bloemendaal indienen wegens het niet-uitvoeren van dè Gemeentewet,
Ambtenarenwet, Grondw~ti' Bekndmakingswet IkVN..verdragen.
In de brieven sb!1 ik 'dat ik Balkenende II &.Bloemendaal wil executeren', dat
mag wel!
De AIVD heeft mij niet verhoord, terwijl ik een gevaarlijk terrorist kan zijn.

Balkenende a. andere dictatoren mogen blijven functioneren van het OM.

14 januari 2004 =het bevel op het stadhuis te verschijnen voor een heronderzoek
ABW/WWB.Het heronderzoeksformulier stelt dat de WWBal wordt toegepast; ik word
gedwongen te leven volgens de verplichtingen van de WWB.Niemand heeft mij de
wettekst WWBverstrekt, de WWB-verordeningen bestaan niet, ik heb geen kans
gekregen de WWBte laten beoordelen door de rechter. Ook is onduidelijk of de WWBkan
worden toegepast in overeenstemming met de uitspraak van de rechter van 15 december
2003.



"

Zie bijgevoegddeel WWB.Ik wUdat de WWBvernietigdwordt.

15 januari 2004 krijg ik de beslissing op mijn bezwaarschrift.
Ik ben niet uitgenodigd voor de hoorzitting...die toch op 11 november 2003
heeft plaatsgehad. Ik ben bedonderd!

Welke mogelijkheden de bestuursrechter heeft om het co"ege van B &.W bloemendaal te
stoppen is mij onduidelijk. Het Openbaar Ministerie is partijdig &.corrupt; het ÖMwil het
Balkenende-Regime. Daaruit vloeit voort dat het OMde werkwijze van Bloemendaaf ook
goedkeurt. I

Ik wil een strafzaak tegen de burgermeester wegens het niet uitvoeren van de
Gemeentewet artikel 65, waarin staat dat de burgermee$ter de Grondwet moet
uitvoeren. In de Grondwet staat bij artikel 93 &.94 dat de burgermeester de nationale
Wetten &.Verdragen moet uitvoeren. BIJde bestuursrechter kan ik niet afdwingen dat
Bloemendaal het VN-Vrouwenverdrag uitvoert. Ik voel mij ziek getreiterd, dit kan niet
langer zo.8
Vooreen strafzaak moet ikwel een advocaat inschakelen.

8


