
- - ww~ ~1..

,,~

, ttU..:(..:/ .:.(CO4

006.2
,.

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457 I

GemeenteBloemendaal
SocialeTaakgroep
t.a.v. Dhr J. van Deutekom
Overveen

Ontvangen d.d.

24 DEC 2004

De arrondissementsrechtbank
sector bestuursre:.::ht

Hierbijvraag ik bijzonderebestandaanvoor badmintonlesvoor mijn kinderen te Haarlem
Luther &Ciclan Algra. Bijgevoegd 2 rekeningen waaruit blijkt dat het totaalbedrag
216, 00 euro is.

20 juli 2004

.
Betreft:Aanvraag äjzondere bijstand sport kinderen

Geachte heer van Deutekom,

t' DegemeenteHaarlemgeeft ABW-gezinnende Haarlempaswaarmee zij goedkoper
kunnen deelnemen aan sport. .
Daarnaast verstrekken zij een sportcheque van 125 euro per kind voor lesgeld en een
cheque van 50 euro per kind voor sportkleding.

Weigert u mij bijzondere bijstand voor mijn kinderen toe te kennen zal ik bij de rechter
dezelfde voorzieningen van het Haarlemse Minimabeleideisen.

Het feit dat ik nu bijzondere bijstand aanvraag staat los van een strafrechtelijke
vervolging van mw. L. Snoeck schuiler, dhr R. Rehwinkel, dhr LMeijerinken de heren
R. Bakker& F. later van de Bezwarencommissiewegens zware psychischemishandeling
&fraude bij de uitvoering van de socialezekerheid.
U heeft het minst tegen mij gelogen, wat in uw voordeel pleit.

Metvriende~
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Mevrouw DE Stokkei Postadres:
Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postbus 201, 2050 AE Overveen
Telefoon (023) 5225555
Telefax (023) 522 55 66

Donkerelaan 39

2061 JK Bloemendaal

(,

Sector en Sectie

Telefoonnummer

Aanleidingnummer

Aanvraagdatum
Besluitnummer

Besluitdatum

Verzenddatum

Beh. Ambt.

11-sector Samenleving, sectie Sociale Zaken
023-5225555
AWC/20040062
20 juli 2004
0000003267
23 september 2004
24 september 2004
L.H. Meijerink

Betreft AFWIJZING BIJZONDERE BIJSTAND Wwb,

Geachte mevrouw Stokkei,

Naar aanleiding van de aanvraag in het kader van de Wet werk en bijstand 0Nwb) ter voorziening in
de kosten van.contributie en éénmalige inschrijfkosten (2x€ 112,00 bij Badmintonclub Duinwijek) voor
Luther en Cician hebben wij het volgende besloten:

Uw aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen.

De reden hiervoor is dat deze kosten niet behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan.
(art.35 bijzondere bijstand lid 1)

('e
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer L.H. Mèijerink van Bureau Sociale
Zaken.

/

Bijlage(n):

Bezoekadressen:
Brouwerskolkweg2, 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
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Gemeente Bloemendaal
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datum: 27 SIP. 200
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Desiree Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023-5279457

25 september 2004 Gemeente Bloemen
Bloemendaa Iseweg
2051 GJ Overveen
T.a.v. mw Snoeck Schuiler,

~~

$"- wil\l.te\
" \..eé

Onderwerp: bezwaarschrift tegen besluit 3267, sport voor mijn kinderen

Geachte mevrouw Snoeck Schuiler,

Het heeft blijkbaar geen nut u brieven te schrijven.
U negeert al mijn klachten over het slechte functioneren van de .heer L.Meijerink,
de bezwarencommissie en uw persoon.
Ik verwijs naar de laatste brief van 19 september 2004 aan u geadresseerd en de brief
van 25 juni 2004 welke u verzwijgt in uw beschikking van 21 september 2004 van de
bezwarencommissie. '

Het feit dat u mijn dwingt de heer L. Meijrink als bijstandsconsulent te aanvaarden,
begint op stalking te lijken.
U heeft niet het recht mij te dwingen mijn privéleven te laten beheersen & verwoesten
door een ambtenaar die schrijft in zijn brief van 13 februari 2004:
Ik citeer
' U ben het niet eens met het rijks- en gemeentebeleid. Ik heb u uitgelegd dat het niet
mijn taak is met u de deugdelijkheid van de wetgeving te bespreken'.
De heer L. Meijerink liegt bij de bezwarencommissie, wat leidt tot beschikkingen vol
leugens.

Ik vind dat u mijn kinderen & mij zeer nauwkeurig berekend psychisch mishandeld, als
een dictator.

Ik heb de bijzondere bijstand voor mijn kinderen aangevraagd op basis van het
minima beleid van Haarlem. De rechter beschikt nu ook over dit beleid.

De gemeenten Haarlem doet alle mogelijke moeite kinderen uit de armoede te halen, te
laten socialiseren...en te laten ontwikkelen. Hiervoor krijgen ouders extra geld.

U, de Sociale Taakgroep, het college van B & Wen de Bezwarencommissie kennen maar
één soort antwoord op mijn verzoeken voor bijzondere bijstand, nl:
'Uw aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen. De reden hiervoor is dat deze
kosten niet tot de noodzakelijke kosten van bestaan'.

Op basis van welke gemeente-verordeningen kan ik weten welke kosten wel tot de
noodzakelijke kosten van bestaan behoren?

De gemeente Bloemendaal kent:
- geen ABW-verordening, deze is van de website verwijderd
- geen Algemene WWB-verordening
- geen schriftelijk vastgelegd minimabeleid waaraan ik mijn rechten kan ontlenen
- geen sociaal plan om kinderen uit de armoede te halen en te laten deelnemen aan de
samenleving, met als doel 'Kinderen een menswaardig bestaan geven'.
- onbekend is welke criteria u hanteert bij het beoordelen van de sociale - & financiële
leefsituatie van mijn gezin..met welk resultaat...
- volstrekt onbekend is de wijze waarop u de rechten van mijn kinderen zoals vastgelegd
in het Kinderverdrag waarborgt



Bij alle aanvragen die ik indien krijg ik al jarenlang te horen 'de basisuitkering = 1231
euro per maand' is voldoende voor alle kosten van levensonderhoud.

De wijze waarop u met mijn kinderen omgaat vind ik sadistisch.
Ik neem het u hoogst kwalijk dat u al mijn pogingen om mijn kinderen een sociaal leven
geven, vernietigd enomzet in rechtszaken.

U heeft bij de negatieve uitwerking van de legerechtelijke uitspraak geweigerd om de
kosten voor zwemles kostendekkend uit te betalen. U stelt 'dat het zwembad de Planeet
het goedkoopste lesbad was...en dat ik mijn kinderen van toen 3 & 5 jaar oud naar dat
zwembad had moeten brengen om kosten te besparen. Het zwembad de Planeet was'
indertijd gesloten door brand. Nog veel erger: het interesseer u absoluut NIETS dat u
mijn kinderen fysieke prestaties te leveren die zij lichamelijk niet goed kunnen
verwerken. U heeft een auto en geld zat; u kan eenvoudig per auto naar een zwembad
van uw keuze. Ook bij het toekennen van bijzondere bijstand voer zwemles, heb ik
mijzelf niet op een minimabeleid kunnen beroepen.

.
Ik vraag een PC aan omdat het in het belang van mijn kinderen is dat zij met een PC
kunnen omgaan en uit een isolement komen. Op de basisschool moeten kinderen
verplicht werkstukken op de computer maken. U negeert het feit dat ik mijn kinderen wil
klaarstomen voor de samenleving. U weigert mij een PC op grond van steeds
ingewikkelder worden waanzinnige verhalen van uzelf en uw ambtenaren.

Nu weigert u sport voor mijn kinderen te betalen.

U brengt mijn gezin bewust gepland in de financiële problemen.

Ik heb u meerdere malen uitgelegd dat ik door zeer ernstige mishandeling tijdens mijn
jeugd, geen familie heb die mij kan bijstaan. U behandeld mij laatdunkend omdat ik deze
levenpijn met mij meedraag. U gebruikt mijn zwakke fysieke positie om 'mij even een
lesje te Ieren'? Mijn kinderen ondervinden emotionele schade door het feit dat ik voor elk
besluit een rechtszaak moet beginnen. Zij weten dat wij te arm zijn voor een sociaal
leven met vrienden.

Ik concludeer dat u ervan geniet het leven van mijn kinderen te verpesten.
U heeft niet het fatsoen - in vergelijking met de gemeente Haarlem - maatregelen te
treffen om het leven van mijn kinderen te veraangenamen.

8 Ik kan nu hier het Kinderverdrag analyseren. U bent wettelijk verplicht alle passende
maatregelen te treffen om discriminatie van mijn kinderen te voorkomen, om mijn
kinderen tot persoonlijke ontwikkeling te laten komen.
U gebruikt mijn kinderen voor uw wraakzucht - en dat van de ambtenaren & advocaten
van de bezwarencommissie - .
U begrijpt dat ik ook nu niet naar de hoorzitting van de bezwarencommissie zal gaan.
Al mijn brieven negeert u. Bovendien heeft u als burgermeester geen juridisch fundament
aangemaakt op grond waarvan ik kan weten wat mijn rechten zijn.

Deze brief gaan naar de bestuursrechter.

Ik zal op grond van de beschikking inzake afwijzing bijzondere bijstand sportgeld voor
mijn kinderen beroep aantekenen bij de rechter. .

Met groet, ~-
desiree stokkèL

~\~ )...-
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Verweerschrift naar aanleiding van het op 27 september 2004ontvangen bezwaarschrift van
MevrouwD.E.Stokkei, geb. 11.7.1965,wonende Donkerelaan39,2061JK Bloemendaal.
Hetbezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 23 september 2004,betreffende de afwijzing
van bijzondere bijstand voor de kosten van bijstand voor badmintonlesvoor Luther en Cician
Algra.

a. Verweerschriftenz.
ToelichtinCiaanvraaaJbesluit
Mevrouwontvangtvanaf 08.01.2001aan alimentie€ 559,12p.m.en aanvullendhieropeen
Wwb/uitkeringvan Bloemendaaltotde normdiegeldtvooreen alleenstaandeouder.

Hetomstreden besluit
Voorde informatiemet betrekkingtotdeze aanvraagwordtverwezennaarde rapportagevan 23
september2004en de bijbehorendebeschikkingvan23 september2004.

8

Verweer aemeente Bloemendaal
Mevrouwwenst in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van badmintonles
voorhaar kinderen. ,
In het besluit van 23 september 2004 is het College van mening, dat deze kosten niet behoren tot de
noodzakelijke kosten van het bestaan. (art. 35 bijzondere bijstand lid1) en daarom niet in aanmerking
komen voor bijzondere bijstand.
Mevrouwdientdezekostente betalenuitde alimentatieen in aanvullinghieropde Wwb-uitkeringdie
zij ontvangt. .

De gemeente Haarlem kent nog de mogelijkheidvan kortingop contributiesvanwege de Haarlempas,
Bloemendaal echter niet.

Conclusie:
Hetbezwaarschriftdientongegrondte wordenverklaard.

ç--r---",-
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RAPPORTAGE .Afwijzing Wwb bijzonder besluitnr: 0000003267
Overgedragen aan toetser op : 23-09-2004 door L.H. Meijerink

AfgEldaan ...yfJ-
paniaf

D.E. Stokkei, Geslacht -Vrouw Geb.dat: 11-07-1965
te Amsterdam Nederland
Sofi-nummer: 185864090 A-nr.: 8691018326
Ziektekostenverzekering I.z.a.

2

domicilie adres per 13-12-1999
Donkerelaan 39 2061 JK Bloemendaal
Nationaliteit(en) Nederlandse

Deze rapportage in het kader van: 'Aanvraag WWB bijzonder (beperkf onderz.) staat geregistreerd
onder volgnummer: AWC/20040062 en is Schriftelijk ingediend. ,
De afhandeling is begonnen op 16-09-2004 door L.H. Meijerink.
Toelichting:
Aanvraag vergoeding badmintonles voor Luther en Cician Algra. De contributie bedraagt Eur. 96,- te
verhogen met inschrijfkosten Eur. 12,- = Eur. 108.- per kind. Derhalve in totaal 2 x Eur. 108.- =
Eur.216.00 ..

Mevrouw wenst in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van badmintonles
.. voor haar kinderen.

Zij ontvangt vanaf 08.01.'01 een Wwb-uitkering conform de norm die geldt voor een alleenstaande
ouder waarop de alimentatie van € 559,12 per maand wordt gekort.
Bijzondere omstandigheden waardoor zij te maken heeft met noodzakelijke extra uitgaven zijn niet
aanwezig.

Voor wat betreft de kosten van badmintonles wordt opgemerkt, dat deze kosten niet behoren tot de
noodzakelijke kosten van het bestaan. (art.35 bijzondere bijstand lid 1)

, Zij dient deze kosten te betalen van de Wwb-uitkering.

Mevrouw schrijft dat in Haarlem gezinnen gebruik kunnen maken van de Haarlempas waardoor zij
goedkoper kunnen deelnemen aan sport.
De gem. Haarlem kent nog dergelijke extraatjes, Bloemendaal echter niet.

Voorstel:
Conform de bovenstaande motivering de aanvraag voor bijzondere bijstand afwijzen.
Beschikking maken/verzenden.

Ondertekening:
/ , " "",,""'-"""""'1\'--

/'/

Besloten op: 23-0~4
De Coördinator van SoZa, R. RehwiriKel

/"L.H. Meijerink

--/~
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Mevrouw D.E. Stokkei

Postadres:

Postbus 201, 2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl

Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nlDonkerelaan 39

2061 JK Bloemendaal

AANGETEKEND
Uw brieven van:

25 september 2004
Uw kenmerk:

geen
Onderwerp:

besluit bezwaarschrift afwijzen
bijzondere bijstand kosten
sportlessen

Sector en kenmerk:

II/SoZa/reg.nr.2004/09901

Datum:
23 november 2004 .

verzondet)1. DEC. 2004
Behandeld door:

L.H. Meijerink
Doorkiesnummer:

023-5225602

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van ons besluit op uw bezwaarschrift tegen ons besluit tot het afwijzen
van uw aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van sportlessen.

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

. Besluit:
. Wij hebben.beslotenuwbezwaarschriftongegrondte verklarenen hetbestredenbesluitte handhaven.

Moqeliikheid 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 voorlopig!=!voorziening, zoals schorsing,
vragen bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

AANGETEKEND VERZONDEN;
~gemeester en wethouders van Bloemendaal,

L.A. Snoeck-SchuUer
, burgemeester

J.C.M. van Hooft , secretariswnd.

Bijlage: advies commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften van 15 november 2004

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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Zakelijk verslag van de besloten hoorzitting van 2 november 2004 en advies van de
commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften inzake het bezwaarschrift van
mevrouw D.E. Stokkei, wonende te 2061 JK Bloemendaal aan de Donkerelaan 39 van 25
september 2004 - ingekomen 27 september 2004, gericht tegen het besluit van
burgemeester en wethouders van 23 september 2004 - daags daarna verzonden - tot het
afwijzen van haar aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van sportlessen.

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); 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 haar bezwaarschrift meegedeeld heeft niet te
verschijnen op deze hoorzitting.

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 de kosten van sportlessen niet behoren tot de
noodzakelijke kosten van het bestaan en verwijst daarbij naar artikel 35, eerste lid van de Wet
werk en bijstand. Het college is daarom van mening, d~t zij geen bijzonder bijstand in deze
kosten mag verlenen. .

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:

8
ten aanzien van de ontvankelijkheid:

De commissie is van mening, dat er geen redenen zijn om bezwaarde niet ontvankelijk te
verklaren.

ten aanzien van de bezwaren

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: bijstand ter
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, die uit bijzondere
omstandigheden voortvloeien. Artikel 5 aanhef en onder sub d verstaat onder bijzondere
bijstand het in artikel 35, eerste lid van de Wwb omschreven recht van de alleenstaande of het
gezin op bijzondere bijstand voorzover de alleenstaande of het gezin niet beschikt over de
middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortx!oeiende noodzakelijke
kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden
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voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voor
zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 34,
tweede lid,nietvan toepassingzijn. .

De commissie is in dit verband nagegaan of de kosten van sportlessen zijn aan te merken als
noodzakelijke kosten van het bestaan, die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien. De
commissie is van mening,dat de kosten waarvoor bezwaardebijstand heeft aangevraagd
behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze
kosten dient in beginsel te bestreden te worden uit het inkomen hetzij door middel van
reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Afzonderlijkebijstandsverlening
in deze kosten is niet mogelijk, tenzij de kosten noodzakelijk zijn als gevolg van bijzondere
omstandigheden in het individuelegeval welke er toe leiden dat bezwaarde die kosten niet uit
de algemene bijstand en de aanwezige draagkracht kan vol90en. De commissie stelt vast, dat
bezwaarde geen feiten heeft aangevoerd waaruit blijktdat er in haar geval sprake is van uit
bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten, die de vergoeding van de
sportlessen noodzakelijkmaken.

Advies

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

Bloemendaal, "Î ~.-~L 2004,

vies voor bezwaar- en beroepschriften,

f---S"
._~

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

advies StokkeI02-11-04 2
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desiree stokkei, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal
023-5279457
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2 december 2004 Sector Bestuursrecht
Dreef 26
Haarlem

Ontv8ngen d.d.

Betreft: procedure 04 / 1718 Voorzieningenrechter NABW
Procedure 04 / 1337 HoofdzaakBabw '

03 DEC 2004

De arrondissementsrechtbank
sector bestuursrecht

te Haarlem
Geachte mevrouw, heer,

Ik teken beroep aan tegen de Beschikkingvan de gemeente Bloemendaal
inzake AfwijzingBijzondere Bijstçmdvoor Sport lessen voor mijn kinderen.

Ik verzoek u dit beroep te voegen bij de aanhangige zaken 04/1718 &04 /1337.

M-jjn,eisen naar aanleiding van beschikking van 23 november 2004
Afwijzing Bijzondere Bijstand Sport.

1. Vernietiging
Ik verzoek u deze beschikking te vernietigen omdat het college van
B &W al mijn klachten over partijdigheid van de advocaten van de
Bezwarençommissie weigert te erkennen. Ook blijft ambtenaar Meijerinkzich
bemoeien met mijn dossier, terwijl ik vind dat hij 'in de cel hoort wegens
dictatoren-gedrag. Ik mag de deugdelijkheid van het gemeente - rijksbeleid in
relatie tot de GW& Verdragen niet bespreken op het stadhuis', meldt hij mij in
zijn brieven vanaf januari 2004. Zijn gedrag stpat niet op video.

2. Minimabeleid , ,

In'mijn bezwaarsçhriftvan 25 september 200,4,~re,edsin uw bezit - meld ik
'dpt d~gemeente Blo.ernendéJalgeenMiriima\?e,!eidvqèrt, de WWBniet heeft
omgez~t in .b,eleidwp:araan j,k"mijn reçhteli k~n ontleneri op basis van'de '

Grondwet &Verdragen...en geen Sociaal Plan hanteert om bijstandskinderen
uitde armoede & isolement tehalen~, Bloemenda,algeeft nietï:lan welke kosten
tot 'algemene kosten van' nQodzakelijkbestaan. hO:~en'v0fgensë!:rt'ik#3S.ván de
Wwb. Dit in tegens.telling tot de gemeente Hacirleri1;hetMiriini~beleidHaarlem
treft Uaan in het dossier. In-deze-beschi,kkinggeldt het Kinderv~rdrag".
In de jaren 2003 & 2004 heb ikgeen BijzondereBijstandontvangenten
gunste van mijn gezinsleven, ook niet voor mijn kindEi!ren-.Bfoemendaal voert
een hÇ:ltelijkdiscriminerend beleid ten aÇ:lnzienVÇ:lnmijn kinderen op elk terrein.
Er bestaat een WWB-reïntegratieverordening, waaraan ik geen enkel recht kan
ontleJien ~..enwelke ik viÇ:lde proçedur~ 04/ 1718 wil laten vernietigen door de
voorzieningenrechter. '

3. Mijn individuele omstandigheden, ,

In elke besçhikking stelt de BezwÇ:lrençommiss.ie'dÇ:lter geen indiviçjueIe
bijzondere omstandig,heden in mijn gezinsfeven zijn op grond waarvaiTde
commissie zou kunnen beslissen dat ik extrÇ:lgeld nodig heb vóor een'
menswaardig leven', ' . , '.

Welke onderzoekmethode is.gehanteerd bij het vÇ:lsts.telienVÇ:lnmijn ?oçiale
leefsituatie is onbekend. Hoe en,wanneer ditonclerzoek heeft pfagtsgevonden
weet ik niet. Criterip op bÇ:lsiswÇ:lÇ:lrvpneen çJergelijkiridividue~1 onderzoek

wor~tgeïnter:-pr~teerd- ,door ,de betrokken functionarisseri -on~9re~~n"volledig.
4. Ontkenning aanhangige rechtszaken. , ,
AllefunçtionÇ:lrissenop het stadhuis vÇ:lnBloemèndÇjaIblijvenweigerenhet
bestaan van rechtszaken en hun onderlinge samenhang te' erkennen~ '
Het getreiter van mijngezin vanÇ:lffebruari 2002 bemoeilijkt de persoonlijke
ontwikkeling vpn mijn kinderen.

Met vriendelijke groet,

r-~ \ ,1'-3\.V2tèVt/


