
Gemeente
Bloemendaal
Mevrouw D.E. Stokkei

Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

e

Uw brieven van:

21 oktober 2004
Uw kenmerk:

Geen
Onderwerp:
Besluit bezwaarschrift
Opschorten algemene bijstand

Sector en kenmerk:

II/SoZa/2004/011456

AANGETEKEND
Datum: 0lt JAN. 2005

Verzonden: 12 JAN. 2005
Behandeld door:

L.H. Meijerink

Doorkiesnummer:
023-5225602

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van ons besluit op de bezwaarschriften tegen het besluit tot het
opschorten van uw algemene bijstandsuitkering.

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 besloten het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken.

MOQeliikheid van beroep

8'

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.

Hoogachtend,

~Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

~.'~ ,burgemeester

, secretaris

liIijlage: advies commis!je van advies voor bezwaar- en beroepschriften van 14 december 2004.IV



Zakelijk verslag van de besloten hoorzitting van .30 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 19
oktober 2004 - ingekomen 21 oktober 2004, gericht tegen het besluit van burgemeester
en wethouders van 18 oktober 2004 - daags daarna verzonden - tot het opschorten van
haar algemene bijstandsuitkering.

Aanwezig: van de zijde van de commissie:
de heer mr. F.K. Later (voorzitter), mevrouw mr. S.I.A. Hensen en de heer mr. R
Strobel;

de heer mr. RS.J.M. Bakker (secretaris); en

namens hetverwerend bestuursorgaan:
de heer R Rehwinkel (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 de raadsman van bezwaarde heeft meegedeeld, dat hij en
bezwaarde niet op deze hoorzitting verschijnen.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de vertegenwoordiger van burgemeester en
wethouders, die onder verwijzing--FIaar.,hetvel"WeersGhrift--if1~hoofdz-aak~etvol§én€le"naar+ver-en~ ~ ~,,-'

brengt. De heer Rehwinkel geeft aan, dat het probleem is, dat mevrouw Stokkei na herhaaldelijk
verzoek op geen enkele wijze medewerking verleent aan het herbeoordelingsonderzoek. Dit
onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen in welke mate zij in staat is in haar eigen
onderhoud te voorzien dan wel recht op bijstand heeft. Het college zag daarom geen andere
weg dan het opschorten van haar algemene bijstand.
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De voorzitter vraagt of er geen redenen zijn een onafhankelijke derde te vragen om te
bemiddelen. Hij stelt vast, dat er sprake is van een verstoorde verhouding van bezwaarde met
medewerkers van de taakgroep sociale zaken, het college en de commissie. Deze verstoorde
relatie leidt er alleen maar toe, dat bezwaarde en de gemeente hun conflicten bij de rechter
uitvechten. Nu bezwaarde na aanvankelijke weigering wel instemt met mediationis het wellicht
in het belang van beide partijen om een mediator aan te stellen.

De heer Rehwinkel geeft daarop aan, dat het college inmiddels besloten heeft een mediator aan
te stellen.

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 volge(lde:

ten aanzien van de ontvankelijkheid:

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

ten aanzien van de bezwaren:



Op grond van het bepaalde in artikel 54, eerste lid van de Wet werk en bijstand (Wwb) kan het
college het recht op bijstand voor de duur van ten hoogste acht weken kan opschorten indien
de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van belang zijnde gegevens of de
gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig verstekt heeft en hem dit te verwijten
valt, dan wel indien de belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent:

a. vanaf de eerste dag van de periode, waarop het verzuim betrekking heeft; of
b. vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op welke periode dit verzuim

betrekking heeft.
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De commissie stelt in dit verband vast, dat het college bezwaarde bij brief van 6 oktober 2004
uitgenodigd heeft voor een herbeoordelingsonderzoek op 18 oktober 2004. Het college heeft
daarbij aangegeven, dat het onderzoek betrekking heeft op de mogelijkheden van bezwaarde
om zelf in haar onderhoud te voorzien. Bezwaarde heeft het college bij brief van 7 oktober 2004
meegedeeld aan deze uitnodiging geen gevolg te geven onder meer omdat op 20 januari 2004
al een heronderzoek plaatsgevonden heeft. Bij brief van 13 oktober 2004 heeft het college
bezwaarde dringend geadviseerd aan de uitnodiging gehoor te geven. Bezwaarde is op 18
oktober 2004 niet verschenen. Het college heeft bij besluit van 18 oktober 2004 - verzonden op
19 oktober 2004 - het recht van bezwaarde op bijstand opgeschort en haar alsnog in de
gelegenheid op 26 oktober 2004 te verschijnen voor een herbeoordelingsonderzoek. Ook op
laatstgenoemde datum verscheen bezwaarde niet.

Bezwaarde heeft gelijktijdig met het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit bij brief van 20
oktober 2004 de voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht verzocht een
voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van 4 november
2004 het verzoek toegewezen en bij wijze van voorlopige voorziening het bestreden besluit
geschorst tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. De
voorzieningenrechter was daarbij van oordeel, dat het college geen feiten en/of
omstandigheden aangevoerd heeft op grond waarvan het in redelijkheid gebruik heeft kunnen
maken van zijn bevoegdheid om de algemene bijstandsuitkering van bezwaarde op te schorten.

-~ -" -- ~ -

De commissie is daarom nagegaan of het college ter gelegenheid van de behandeling van het
bezwaarschrift nieuwe feiten en/of omstandigheden aangevoerd heeft op grond waarvan zij van
mening kan zijn, dat het college in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van haar
bevoegdheid de algemene bijstandsuitkering van bezwaarde op te schorten.

.
De commissie neemt daarbij in aanmerking, dat het college in het verweerschrift aannemelijk
gemaakt heeft, dat zij over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen. beoordelen of
bezwaarde al dan niet mogelijkheden heeft om zelf te kunnen voorzien in haar bestaan. De
commissie merkt daarbij op, dat het karakter van het herbeoordelingsonderzoek anders is dan
het onderzoek, dat ter uitvoering van het Onderzoekplan in januari 2004 plaatsgevonden heeft.
Dit blijkt ook uit de vragen in het formulier, dat betrekking heeft op het herbeoordelings-
onderzoek in het kader van de invoering van de Wwb. Het college heeft naar de mening van de
commissie ook aannemelijk gemaakt, dat in het algemeen voor het beoordelen van de
mogelijkheden van een bijstandsgerechtigde om zelf te voorzien in het bestaan een gesprek
noodzakelijk is. De commissie is daarom van mening, dat bezwaarde niet aan haar
inlichtingenverplichting voldaan heeft.

De commissie stelt verder vast, dat de verhouding van bezwaarde met medewerkers van de
taakgroep sociale zaken, het college en de commissie ernstig verstoord is. De commissie is
daarom van mening, dat als gevolg van deze omstandigheid bezwaarde, het college, de
medewerkers van de taakgroep sociale zaken en de commissie niet meer bij machte zijn om in
onderling overleg hun conflicten op te lossen. De commissie acht het daarom raadzaam, dat het
college en bezwaarde een onafhankelijke derde - een mediator - aanstellen om te bemiddelen
in de conflicten, die tussen hen bestaan. Dit houdt naar de commissie in, dat het college gezien
deze ernstig verstoorde verhouding in redelijkheid het bestreden besluit nog niet heeft kunnen
nemen. De commissie acht het bezwaarschrift daarom gegrond.
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Advies

Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren en
het bestreden besluit in te trekken.

Bloemendaal, I?/ ,~ 2004,

dvies voor bezwaar- en beroepschriften,

~ ~I "--
mr. F.K. Later (voorzitter) mr. R.S.J.M.Bakker (secretaris)
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