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Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van ons besluit op de bezwaarschriften tegen:

1. het besluit tot het afwijzen van een aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van het
aanschaffen van een personal computer van 18 juni 2004 - daags daarna verzonden; en

- - - --z -het nlel trjdig-oesliss-ènop genÖemde aanvraag om bijzondere bijsta~de kosten vande aan;chaf
van een personal computer, het niet reageren op het reïntegratieadvies van het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) van 30 maart 2004 en het niet inhoudelijk reageren op het in uw brief van 12
oktober 2003 ingenomen standpunt over de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Voor de motivering van ons besluit verwijzen wij naar het advies van de commissie bezwaar- en
beroepschriften, dat wij hebben overgenomen en bij deze brief gevoegd hebben.

Besluit:. Wij hebben besloten:

1. het bezwaarschrift van 14 juni 2004 voor zover gericht tegen het niet inhoudelijk reageren op het bij
brief van 12 oktober 2003 ingenomen standpunt van bezwaarde met betrekking tot de invoering van
de Wwb niet ontvankelijk te verklaren;

2. de overige bezwaren ongegrond te verklaren; en
3. het bestreden besluit tot het afwijzen van de aanvraag van bezwaarde om bijzondere bijstand in de

kosten van een personal computer te handhaven.

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

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

BNG bank, 28.50.01.205
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Moaeliikheid van beroep

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u beroep daartegen instellen bij de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 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 kunt u voor zover sprake is van een spoedeisend belang een voorlopige voorziening, zoals
schorsing, vragen bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

AANGETEKEND VERZONDEN;
Overveen, 21 september 2004

l,!3urgemeester en wethouders van Bloemendaal,

-:~ ~bUrgemeester

Bijlage: advies commissie van advies voor bezwaar- en b
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Zakelijk verslag van de besloten hoorzitting van 24 augustus 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 de Donkerelaan 39, gericht
tegen:

1. het besluit van burgemeester en wethouders tot het afwijzen van een aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van het aanschaffen van een personal computer van
18 juni 2004 - daags daarna verzonden; en

2. het niet tijdig beslissen van burgemeester en wethouders op genoemde aanvraag om
bijzondere bijstand in de kosten van de aanschaf van een personal computer, het niet
reageren op het reïntegratieadvies van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van
30 maart 2004 en het niet inhoudelijke reageren op haar bij brief van 12 oktober 2003
ingediende standpunt over de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb),

welke bezwaarschriften respectievelijk dateren van 11 juni en 19 juni 2004 en respec-
tievelijk zijn ingekomen op 14 juni en 21 juni 2004.

Aanwezig: van de zijde van de commissie:
de heer mr. R. Strobel (voorzitter), de heer mr. drs. JW.H.G. Loyson en mevrouw
mr. H.S. van der Schans - Kerkhof;8
de heer mr. R.S.J.M. Bakker (secretaris); en

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

Afwezig: van de zijde van bezwaarde:
is niemand verschenen.

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 deelt mee, dat bezwaarde bij brief van 3 augustus 2004 - daags daarna
ingekomen - meegedeeld heeft niet te verschijnen op deze hoorzitting.

8 Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de vertegenwoordiger van burgemeester en
wethouders, die onder verwijzing naar het verweerschrift in hoofdzaak het volgende naar voren
brengt. De heer Meijerink geeft aan, dat het eigenlijk alleen gaat om het bezwaar tegen het
afwijzen van de aanvraag van bezwaarde om bijzondere bijstand in de kosten van de aanschaf
van een personal computer en het bezwaar tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag voor
deze bijstand. Voor zijn reactie op deze bezwaarschriften verwijst de heer Meijerink naar het
verweerschrift. De heer Meijerink geeft aan, dat de kern van het probleem is, dat mevrouw
Stokkei geen gesprek met de gemeente wil over haar reïntegratie. De gemeente kan daarom
niet beoordelen of de aanschafkosten van een personal computer noodzakelijke kosten zijn, die
voortvloeiende uit bijzondere omstandigheden.

Op een vraag vanuit de commissie of de gemeenteraad al een reïntegratieverordening
vastgesteld heeft antwoordt de heer Meijerink bevestigend.

De voorzitter sluit de hoorzitting en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Artikel 6:2 aanhef en onder sub van de Awb bepaalt, dat voor de toepassing van de wettelijke
voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit onder meer gelijk wordt gesteld het niet
tijdig nemen van een besluit.

Artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verstaat onder het maken van
bezwaar het gebruik maken van een ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid
voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan, dat het besluit genomen heeft.

Artikel 1:3, eerste lid van de Awb verstaat onder een besluit een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een rechtshandeling is
een handeling gericht op een rechtsgevolg.

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. Op grond van artikel 8:2 jo
artikel 7:1 van de Awb kan geen bezwaar worden ingediende tegen onder meer besluiten,
inhoudende een algemeen verbindend voorschrift.

8
De commissie is in dit verband nagegaan of het niet reageren van burgemeester en wethouders
op het reïntegratieadvies van 30 maart 2004 aan te merken is als het niet tijdig nemen van een
besluit. Daarbij neemt de commissie in aanmerking, dat uit het reïntegratieadvies van het CWI
op zichzelf geen verplichting voor het college voortvloeit om een besluit te nemen over de
rechten en verplichtingen van bezwaarde op bijstand. De commissie is daarom van mening, dat
het niet reageren van burgemeester en wethouders geen besluit is, waartegen bezwaarde op
grond van de Awb bezwaar kan maken. De commissie acht daarom het bezwaarschrift van 14
juni 2004 voor zover het zich richt tegen het niet tijdig reageren van het college op het
reïntegratieadvies van het CWI van 30 maart 2004 niet ontvankelijk.

De commissie is in dit verband ook nagegaan of het niet inhoudelijk reageren van het college
op haar bij brief van 13 oktober 2003 ingenomen standpunt met betrekking tot de invoering van
de Wet werk ~nbiistand. ('!!!.,~'Q)agn..te ~merkenis als hel .oLettijdig~nemeJ;Lvap een besluit.
Bezwaarde meent in gemelde brief, dat de invoering van de Wwb en de uitvoering van deze wet
in strijd is met de Grondwet en Verdragen. De commissie merkt in dit verband op, dat het
vaststellen van de Wwb en het ter uitvoering van deze wet vaststellen van verordeningen,
uitvoeringsvoorschriften en beleidsregels besluiten tot het vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften zijn, waartegen geen bezwaar mogelijk is. De commissie acht
daarom het bezwaarschrift van 14 juni 2004 voor zover gericht tegen het niet inhoudelijk
reageren op het bij brief van 12 oktober 2003 ingenomen standpunt van bezwaarde met
betrekking tot de invoering van de Wwb niet ontvankelijk.

8 De commissie ziet geen redenen om het bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van
bezwaardes aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van de aanschaf van een pc en het
bezwaarschrift van 14 juni 2004 voor zover gericht tegen het niet tijdig beslissen op deze
aanvraag niet ontvankelijk te verklaren.

ten aanzien van de bezwaren ten het afwijzen van de aanvraag om bijzondere bijstand in de
kosten van de aanschaf van een personal computer:

Artikel 11 van de Wwb 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 heeft op bijstand van overheidswege.
De Wwb onderscheidt daarbij algemene en bijzondere bijstand.

Artikel 5, aanhef en onder sub a van de Wwb verstaat onder algemene bijstand ter voorziening
in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Artikel 5 aanhef en onder sub b verstaat
onder bijzondere bijstand het in artikel 35, eerste lid van de Wwb omschreven recht van de
alleenstaande of het gezin op bijzondere bijstand voor zover de alleenstaande of het gezin niet
beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende
noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet
kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het
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inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en
artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn.

Op grond van het bepaalde in artikel 1, aanhef en onder sub a en artikel 2, aanhef en onder sub
b van het Besluit van 10 oktober 2003 houdende vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en Invoeringswet werk en bijstand blijft de
arbeidsverplichting uit artikel 107 van de Algemene bijstandwet van kracht tot 1 januari 2005
met ingang van welke datum de plicht tot arbeidsinschakeling op grond van artikel 9 van de
Wwb in werking treedt.

8

De commissie is in dit verband nagegaan of de kosten van de aanschaf van een personal
computer zijn aan te merken als noodzakelijke kosten, die uit bijzondere omstandigheden
voortvloeien. De commissie is van mening, dat tot op heden nog niet gebleken is van deze
bijzondere omstandigheden. Van deze omstandigheden kan blijken indien op basis van een
reïntegratieadvies het college besluit vrijstelling te verlenen van de huidige arbeidsverplichting
of de per 1 januari 2005 geldende plicht tot arbeidsinschakeling om bezwaarde in de
gelegenheid te stellen een studie te volgen, die haar kansen op het toetreden tot de
arbeidsmarkt vergroten en waarvoor de beschikking over een personal computer noodzakelijk
is. De commissie stelt echter vast, dat bezwaarde geen medewerking verleent aan gesprekken
over haar reïntegratie en het college dus ook niet de noodzaak voor de aanschaf van de
personal computer voor het volgen van genoemde studie vaststellen kan. De commissie is
gezien deze feiten en omstandigheden van bezwaarde van mening, dat de kosten voor de
aanschaf van een personal computer van bezwaarde op dit moment niet noodzakelijk zijn en
daarom niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De commissie acht daarom de
bezwaren gericht tegen het afwijzen van de bijzondere bijstand in de kosten van de aanschaf
van een personal computer ongegrond.

ten aanzien van de bezwaren tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag om bijzondere
bijstand in de kosten van de aanschaf van een personal computer:

Op grond van het b-epäalëJeï'il-artikel- 4:13, eerste-lid va-ndé Awb dTenCeenbeschikking 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.

8
De commissie stelt in dit verband vast, dat de aanvraag van bezwaarde om bijzondere bijstand
in de kosten van de aanschaf van een personal computer is ingekomen op 26 april 2004 en dat
het college de bestreden beslissing op 18 juni verzonden heeft. De commissie stelt vast, dat
het college binnen genoemde wettelijke termijn van 8 weken op genoemde aanvraag beslist
heeft. De commissie acht daarom het bezwaarschrift van 14 juni 2004 voor zover het zich richt
tegen het niet tijdig nemen van een besluit op genoemde aanvraag ongegrond.
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Advies

Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie:
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mr. R.S.J.M.Bakker (secretaris)

1. het bezwaarschrift van 14 juni 2004 voor zover gericht tegen het niet inhoudelijk reageren
op het bij brief van 12 oktober 2003 ingenomen standpunt van bezwaarde met betrekking
tot de invoering van de Wwb niet ontvankelijk te verklaren;

2. de overige bezwaren ongegrond te verklaren; en
3. het bestreden besluit tot het afwijzen van de aanvraag van bezwaarde om bijzondere

bijstand in de kosten van een personal computer te handhaven.
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a. Verweerschrift naar aanleiding van het op 21 juni 2004 ontvangen bezwaarschrift van
MevrouwD.Stokkei, geb. 11.7.1965,wonende Donkerelaan 39, 2061JK Bloemendaal. -

Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 18 juni 2004, betreffende de afwijzing van
bijzondere bijstand voor een PC.
b. Het niet nemen van een besluit op zes bezwaarschriften naar aanleiding van het advies van
de commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften.

a. Verweerschrift enz.
Toelichtinq aanvraaq/besluit
Mevrouwontvangtvanaf08.01.2001Wwb/uitkeringvanBloemendaalconformde normdie geldtvoor
eenalleenstaandeouderwaaropde alimentatievan€ 559,12wordtgekort.

Het omstreden besluit
Voorde informatiemetbetrekkingtot dezeaanvraagwordtverwezennaarde rapportagevan 17juni
2004en de bijbehorendebeschikkingvan18juni 2004.

De qrond van het inqediende bezwaar
Mevrouw is van oordeel dat de rechter Bloemendaalopdracht heeft gegeven voor haar studie mogelijk
te maken. En in het verlengde daarvan vraagt Mw S. een nieuwe PC aan voor haar universitaire
studie.

8 Verweer qemeente Bloemendaal
In het besluit van 15 juni 2004 ten aanzien van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het
afwijzen van bijzondere bijstand voor studiekosten, is het College van mening, dat de studiekosten op
dit moment niet noodzakelijk zijn en daarom niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.
De bezwaarschriftencommissie beveelt bezwaarde en het college aan in overleg te treden over de
opleiding en scholing, die het toetreden tot de arbeidsmarkt ondersteunen.

Ook voor de aanschaf van de PC geldt, dat er eerst een reintegratieadvies dient te liggen waarna een
beoordeling kan worden gemaakt van de noodzaak van een dergelijke aanschaf.

Vervolgens heefrdé advocaat van betrolkene, de heer Mr. B. Wernik, op 2 juli 2004 een brief
gestuurd aan het College dat Mw S. bereid is overleg te treden met Bloemendaalover haar
arbeidsverplichting, kinderopvang en vergoeding van studiekosten.
Nog op dezelfde dag heeft Mw S. persoonlijk een brief afgegeven op het gemeentehuis met de
volgende inhoud: "zij wil geen gesprek !"
Hiermee heeft Mw S. de deur die open stond voor overleg opnieuw "'Inhet slot" gegooid.

Conclusie
Hetbezwaarschriftdientongegrondte wordenverklaard.

8 b. Het niet nemen van een besluit OPzes bezwaarschriften naar aanleidinq van het advies van
de commissie voor bezwaar- en beroepschriften
Ditbetreftde hoorzittingvan 18mei2004en op 15juni 2004is eenbesluitgenomendoorB&W.Het
besluitis op15juni 2004aangetekendverzondenaanMwS.

~ /Î ~
Het~~s::1~ctor .$a1ilenleving, \

P.G.Av~



Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

desiree stokkei, donkerelaan 39 , 2061 jk bloemendaal
023-5279457

23 september 2004 Sector Bestuursrecht
Griffier, Dreef 26
Haarlem
t.a.v. mw. S. Phillipo

Onderwerp: Stokkei / Bloemendaal 04 / 1337 NABW VOO
CRvB 04 / 4818 NABW ROO 4 93

Geachte mevrouw, heer,

8

Ik verzoek u deze documenten toe te voegen aan dossier 04 / 1337
& dossier 04 / 4818 NABW ROO 4 93
Ik verkeer in de veronderstelling dat ik nu formeel de 4e rechtszaak tegen de
gemeente Bloemendaal moet starten bij de bestuursrechter Haarlem op
bijgevoegde beschikking 21 september 2004. Deze moet worden
samengevoegd met de 3e rechtszaak.
CRvB moet deze stukken toevoegen aan het hoger beroep tegen de 2e
gerechtelijke uitspraak van 19 aug 2004.

Mw. S. Phillipo, u heeft mij telefonisch verzekerd dat ik nu niet het halve
dossier van de 3e zaak hoef te kopiëren, bij het starten van deze 4e rechtszaak.

Een lijst met eisen formuleren is nutteloos, nu ik op het Stadhuis van
Bloemendaal geen enkel recht blijk te hebben.
Eerst zullen de rechters van Haarlem en de Centrale Raad van Beroep
het college van B & W Bloemendaal, de Bezwarencommissie en de
Sociale Taakgroep zover moeten zien te krijgen dat ik rechten heb.
Het gezag van de wet & rechter is voor de gemeente slechts voorwerp
voor een machtsspel.

Mijn persoonlijke interpretatie beschikking 21 september 2004:. Voorzitter de heer F. Later is uit de Bezwarencommissie verdwenen.
Mijn klachten over partijdig dictatoriaal gedrag van leden van de
Bezwarencommissie zijn ook tegen hem gericht.

De inhoud van mijn brief van 3 augustus 2004 blijft onbeschreven.
Ik stel dat ik niet naar de hoorzitting kom omdat zij de legerechtelijke
uitspraak van 15 dec 2003 niet in overeenstemming met mijn Grondrechten &
Mensenrechten hebben uitgevoerd. De Bezwarencommissie eigent zich de
macht toe rechtszaken ongegrond te verklaren i.s.m. het college van B & Wen
de Sociale Taakgroep. Op de gerechtelijke uitspraak van 19 augustus 2004
inzake CWI is nog niet gereageerd door Bloemendaal. Heb ik geen rechten
heeft het ook geen nut naar de Bezwarencommissie toe te gaan die
overduidelijk is 'ingekocht' door het B & W om partijdig aan de gemeente te
oordelen...en mij te benadelen. Ik voel mijzelf gebruikt voor sadistische
spelletjes. Voor zover ik weet is mr.B.Wernik niet uitgenodigd voor de
hoorzitting om zaken recht te zetten.

Er wordt gerefereerd aan mijn brieven van 11 juni, 19 juni.
Mijn brief van 25 juni blijft verzwegen. In deze brieven klaag ik over het gedrag
van de heer L. Meijerink, en R. Rehwinkel. Ook klaag ik over de partijdigheid
van de Bezwarencommissie. Al mijn klachten over gedrag van personen wordt
genegeerd.



Niet beantwoorde vragen:
Wie beoordeelt op basis van welke criteria de kwaliteit van mijn leefsituatie?
Welke rechten hebben mijn kinderen; wat doet de gemeente om hun leven te
veraangenamen?
Wie bepaalt o.g.V. welke criteria welke voorzieningen ik nodig heb?
Hoe wordt toekenning van bijzondere bijstand bepaald in relatie tot het
benutten van voorzieningen?
Wie bepaalt wat een geschikt Studie / Arbeidstraject is, op basis van welke
criteria?
Bij welke samenwerkingsvorm met het CWI of reïntegratiebedrijf?
Wie bepaalt op grond van welke criteria hoe de economische situatie van
Nederland & arbeidsmarkt in elkaar zitten?
Wie bepaalt op basis van welke criteria of ik mijn verplichtingen niet nakom en
dat ik geld moet terugbetalen?

Er schijnt inmiddels een reïntegratieverordening te zijn van de gemeenten
Bloemendaal. Niemand heeft mij hierover geïnformeerd. Mijn klachten zijn als
sinds februari 2002 gericht op het feit dat Bloemendaal zaken niet correct
schriftelijk regelt en ik niet weet welke rechten ik heb. Functionarissen van
Bloemendaal vinden mijn klachten blijkbaar zo onbelangrijk dat zij verzuimen
mij de reïntegratieverordening toe te sturen...ter vermindering van het
geëscaleerde pestproces van ambtenaren in mijn gezinsleven.
Ook ten opzichte van advocaat mr.B.Wernik doet de gemeente geen enkele
moeite zaken schriftelijk correct te regelen.

De Commissie verwijst naar wetsartikelen uit de AWB, maar vergeet het
allerbelangrijkste artikelen, nl 3.3 & 3.4 = Het bestuursorgaan gebruikt de
bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan
waarvoor die bevoegdheid is verleent. ...Oe voor de belanghebbende nadelige
gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met
het besluit te dienen doelen.

8

De Bezwarencommissie vindt dat het college van B & W niet wettelijk verplicht
is mij een schriftelijk besluit te sturen naar aanleiding van het CWI reïntegratie-
advies. Ik mag alleen zaken mondeling afhandelen met ambtenaren die mij
elke keer opnieuw brieven, besluiten & beschikkingen sturen waaruit blijkt dat
ik geen rechten heb. De relatie tussen CWI & Bloemendaal is tot op heden
volstrekt onduidelijk.

Ik krijg geen PC omdat Bloemendaal vindt dat ik geld genoeg heb om deze zelf
te betalen. Andere gemeenten geven werkloze gezinnen juist een PC om
achterstand tot de arbeidsmarkt te beperken en om kinderen uit een isolement
te halen. Mr. B. Wernik heeft mij gemeld dat er al jurisprudentie bestaat
waaruit blijkt dat ik recht heb op een Pc. De Regering Balkenende wil
kennisinnovatie, scholing & arbeidsparticipatie van vrouwen. Bloementaal wil
mij mishandelen. Ik heb immer nog geen Minima- of Emancipatiebeleid waaruit
blijkt wat Bloemendaal nu exact betaalt uit de bijzondere bijstand onder welke
omstandigheden. De reïntegratie-verordening geeft hierover geen
duidelijkheid.

Reïntegratieverordening Bloemendaal

Hoofdstuk 2 Doel & doelgroep

8 Er staat een algemeen verhaal over wat Bloemendaal zou kunnen doen, maar
uit niets blijkt dat ik gebruik mag maken van mijn rechten zoals vastgelegd in
de GW & Verdragen. Ik heb recht op vrijgekozen studie en arbeid, tegen een
salaris conform CAO-bepalingen, kwalitatief goede kinderopvang afgestemd op
mijnsociale leefsituatie. Waaruit blijkt dat de functionarissen op het stadhuis
van Bloemendaal mij deze rechten waarborgen?Moetik voor elk besluit een
rechtszaak starten?



.
Ik verzoek u dringend deze zaak juridisch grondig aan te pakken.
Ook nu ben ik niet meer dan een Slaaf mjv van Bloemendaal, speelgoed voor
sadistische overheidsfunctionarissen en corrupte advocaten.
Ik wil nieuwe ambtenaren die mijn zaken behartigen, plus strafrechtelijke
vervolging van de treiteraars. Taakstraf & schadevergoeding voor mijn gezin.

Ik concludeer dat ik ben overgeleverd aan de willekeur van elke
functionaris die zich met mijn privé-leven en dossier bezighoudt.

Kan, kan, kan en nog eens KAN...

Ik kan de gehele reïntegratieverordening hier uitpluizen...
Wat blijft is de cruciale vraag:' Waaruit blijkt dat ik gebruik mag maken van
mijn Grondrechten, Politieke & Burgerrechten, Economische-, Sociale- &
Culturele rechten, Vrouwenrechten & Kinderrechten. Dan hebben wij nog
EVRM,ESH e.a. verdragen welke ook rechtskracht hebben.

Uit de reïntegratieverordening blijkt niet dat de gemeente Bloemendaal mij de
gelegenheid biedt op basis van betrouwbare financiële schriftelijk vastgelegde
informatie mijn huishouden te runnen. Ik word met of zonder verordening in de
financiële problemen gebracht, omdat Bloemendaal op grond van de
reïntegratieverordening ALTIJDeen reden kan bedenken om mij geen geld te
hoeven toekennen.

Ik heb geen toekomst, vanwege deze Hitler-spelletjes.
Ik moet voor elk besluit naar de rechter.

8 Erbestaat nog geen algemene Wwb-verordening of
Cliëntenparticipatie-verordening.
Niemand heeft mij gevraagd naar mijn bevindingen bij het opstellen van de
reïntegratieverordeni ng.

De Bezwarencommissie stelt - vrij geïnterpreteerd - dat zij mijn brief van 13
oktober 2003 inzake de invoering van de Wwb niet hoeft te behandelen omdat
de gemeente tot 1 januari 2005 de gelegenheid de Wwb in te voeren.
Tot die datum blijft de oude Abwvan kracht.
Nu heb ik onder de Abw 2 rechtszaken gevoerd tegen Bloemendaal, omdat er
geen betrouwbare informatie aan mij is verstrekt over de wijze waarop de
gemeente de Abwomzet in beleid welke mijn privé-leven domineert.
Abwof Wwb, ik heb nog nooit enig betrouwbaar document ontvangen van de
gemeente Bloemendaal welke een menswaardig bestaan voor mijn gezin
mogelijk maakt en een juridisch fundament voor mijn gezinsleven kan zijn.
Wat is ook doe of zeg; ik heb altijd ongelijk!

Welke bijdrage mr.B.Wernik zal leveren is onduidelijk.
Ik heb hem verzocht zijn rol kenbaar te maken.
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sector Samenleving (R.P.Heilig / R. Rehwinkel)
Betreft:Verweerschrift inzake bezwaarschrift mevrouw DE Stokkei
Datum:20 augustus 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleidingen de gronden van het beroep
Reclamant heeft bij brief van haar gemachtigde van 26 juli 2004 beroep ingesteld tegen het besluit d.d. 15 juni
2004 van burgemeester en wethouders.
Het beroep is in het bijzonder gericht tegen de afwijzing van een aanvraag voor bijzondere bijstand in de kosten
van modules voor een rechtenstudie.
Reclamant erkent dat het bestreden besluit terecht is getoetst aan de wetgeving zoals deze gold
Voor 1 januari 2004 (de Algemene bijstandswet).

Kort samengevat wordt niettemin gesteld dat het niet misstaan had op de sinds 1 januari 2004 in werking zijnde
Wet werk en bijstand (VVWB)te anticiperen. Zo zou de scholingsverplichting (i.k.v. de reïntegratieverplichting)
gepaard moeten gaan met het regelen van passende kinderopvang. Hierin is de gemeente volgens reclamant
tekort geschoten doordat zij enerzijds verplicht werd gesteld zich in te schrijven bij het CWI doch anderzijds niet
voor adequate kinderopvang werd gezorgd.
Reclamant stelt dat het onder de VVWBmogelijk moet zijn een aantal modules van de rechtenstudie vergoed te
krijgen en verzoekt om vernietiging van het besluit.

Beoordelingberoepschrift
Met betrekking tot hetgeen reclamant opmerkt onder de punten 5 tot en met 7 het volgende:
De gemeente wordt samengevat verweten niet te hebben geanticipeerd op de Wet werk en bijstand.
Artikel 9 lid 4 en artikel 10 van deze wet wordt door reclamant zodanig geïnterpreteerd dat de gemeente slechts
reïntegratieverplichtingen mogen opleggen indien deze gepaard gaan met passende kinderopvang en dat de
gemeente te kort zou zijn geschoten door geen adequate opvang voor haar kinderen te regelen.
Artikel 9 lid 4 legt de gemeente ten aanzien van alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12jaar 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 treedt.
Om deze reden legt de VVWBnadrukkelijk 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 VVWBverlangt, door twee kinderopvangplaatsen te
reserveren ten behoeve van betrokkene. Haar reactie is als bijlage B 2 bijgevoegd waarbij nog wordt opgemerkt
dat het dagverblijf aan de Donkerelaan vrijwel tegenover haar woonadres is gelegen en het dagverblijf aan het
Bispinckpark op plm. 500 m. afstand.
Verder anticiperend op de VVWB,zoals reclamant van de gemeente verwacht, berust deze wet en zo ook de
inmiddels door de gemeenteraad van Bloemendaal vastgestelde Reïntegratieverordening op het principe "de
kortste weg naar werk". Ten aanzien van "werk" hanteert de wet het ruimere begrip "algemeen geaccepteerde
arbeid" tegenover "passende arbeid" in de Abw.
Hieraan uitvoering gevend heeft de gemeente reclamant, gekoppeld aan de hiervoor vermelde kinderopvang-
plaatsen, gewezen op de mogelijkheid van werk in een nabij gelegen kloosterbejaardenoord. Haar reactie is
terug te vinden in haar bijlage A52, pagina 7 onder punt 5. En voor de volledigheid dezerzijds als bijlage B 3
bijgevoegd.
Bijlage B 1 betreft een brief van reclamant van 7 januari 2001 waarin zij een overzicht geeft 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 reclamant bij minder
dan 20 uur per week werken als aanvulling op haar alimentatie reeds zelf in haar bestaanskosten kan voorzien
is tevens rekening gehouden met de belastbaarheid van betrokkene.
Het verwijt aan de gemeente dat het aan een geïntegreerde aanpak heeft ontbroken wordt dan ook ten
stelligste ontkend.
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Los van de argumenten die reeds bij de behandeling van het bezwaarschrift zijn (Bijlage B 4) aangevoerdpast
de door reclamant gewenste opleiding aan de Open Universiteit niet binnen het kortste traject naar algemeen
geaccepteerde arbeid. De indruk die reclamant inmiddels wekt, ook getuige de door haar vermelde
mededelingen op het maandelijkse rechtmatigheidformulier, is 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 reclamant ongegrond verklaard dient te
worden.
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