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Betreft Afwijzing bijzondere bijstand studiekosten,

Geachte mevrouw Stokkei,

- . Op gron(},~vande uits\3raak=vaA.de~beroepsFechter,dj",d",c1-8.deGel+1be"",20Q3,=dient~de gemeente" ,,-
Bloemendaal alsnog een besluit te nemen op uw brief van 12 juni 2002. In deze brief verzoekt u de
gemeente Bloemendaal bijzondere bijstand op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) te
verlenen voor uw studiekosten.

OeAbw verbindt aan de uitkering verplichtingen die er op zijn gericht dat u zo spoedig mogelijkweer zelf
in uw kosten van het bestaan kunt voorzien (art. 113 Abw). De deelname aan het arbeidsproces kan
echter worden belemmerd door het ontbreken van een toereikend opleidingsniveau of een verkeerde
opleidingsrichting.Daartoe biedt de Abw de mogelijkheid om met behoud van de bijstandsuitkeringeen
scholing of opleiding te volgen die noodzakelijk is voor de inschakeling in het arbeidsproces (art. 114
Abw).

In artikel 114 lid 1 Abw worden bij ministeriele regeling nadere regels gesteld met betrekking tot het
aanmerken van scholing of opleidingen als noodzakelijk voor de inschakeling in de arbeid. Het betreft
de Regeling noodzakelijke scholing. In artikel 1 van de Regeling noodzakelijke scholing worden
criteria gegeven met betrekking tot deelname aan hoger beroep,- of wetenschappelijk onderwijs. Het
hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs kan slechts noodzakelijk worden geacht voor de
inschakeling in de arbeid, indien de scholing of opleiding:
a. wordt gegeven in een specifiek op werklozen gericht project;
b. beroepsgericht is;
c. maximaal twee jaar duurt; en
d. een praktIjkcomponent niet meer dan de helft van het programma uitmaakt.
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Regulier onderwijs op hoger beroeps- en wetenschappelijk niveau mag niet als noodzakelijke scholing
worden aangewezen. Een scholing of opleiding op dat niveau kan derhalve alleen als noodzakelijk
worden beschouwd als het een specifiek op werklozen gericht project betreft. De scholing dient
beroepsgericht te zijn, waardoor na het volgen van de scholing of opleiding zonder verdere om-, her-
of bijscholing kan worden deelgenomen aan de arbeidsmarkt.
De scholing moet voorts aansluiten op de arbeidsmarktbehoefte, ook wat het volume betreft. Om deze
reden moet de scholing van beperkte duur zijn. Bij scholingen die langer dan twee jaar duren kan
immers nauwelijks de garantie worden gegeven dat wordt ingespeeld op een concrete behoefte op de
arbeidsmarkt.
Omte voorkomendatonderde noemerscholingfeitelijkactiviteitenwordenverrichtdiezijn aante .
merken als onbeloonde arbeid, geldt ook een beperking ten aanzien van een eventuele
praktijkcomponent van de scholing. In gevallen waarin het praktijkdeel meer dan de helft van het
programma uitmaakt, kan de scholing of opleiding niet noodzakelijk worden geacht voor de
inschakeling in de arbeid.

De door u gevolgde opleiding voldoet niet aan de genoemde criteria in artikel 1 sub a en c van de
Regeling noodzakelijke scholing.

Het oordeel over de noodzakelijkheid van een scholing of opleiding ligt in beginsel bij het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI). Om de noodzakelijkheid van uw opleiding aan de Open Universiteit te
beoordelen hebben wij u daarom in 2002 aangemeld bij het CWI. Daaropvolgend heeft het CWI u bij
brief van 23 september 2002 uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek zou plaatsvinden op 25
oktober 2002. U heeft deze afspraak per brief van 9 oktober 2002 afgezegd.

~
~~

De Regeling noodzakelijke scholing met ingang van 1januari 2003 is ingetrokken. Voor zover relevant
delen wij u mede dat indien uw aanvraag voor bijzondere bijstand voor studiekosten in 2002 zou zijn
beoordeeld, dit op grond van de Regeling noodzakelijke scholing had geleid tot een afwijzende
beschikking.

Daarnaast was u tot 19 september 2003 vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen ingevolge art. 113
Ab~in '{,erbandmet verzorgJ3ndeJakenvoor~eenolmeer ten laste..komendekinderen jongepdan vijf
jaar. Vanwege de vrijstelling van de arbeidsverplichtingen kan uw opleiding aan de Open Universiteit
te Amsterdam niet als noodzakelijk worden aangemerkt. De door u gevolgde opleiding hou?t namelijk . C)

geen verband met de verplichte inschakeling in het arbeidsproces. ~\\w2. cr.\;-Q()OI b<2f'CllaV\ctt (
Bij beschikking van 27 september 2003 zijn aan u de arbeidsverplichtingen ingevolge art. 113 Abw
opgelegd. In de beschikking is tevens aan u verzocht het inschrijvingsbewijs van het CWI te tonen. Tot
op heden heeft u geen gevolg gegeven aan dit verzoek. Omdat u blijft volharden in uw weigering zich
te laten inschrijven bij het CWI, kan de afstand tot de arbeidsmarkt en de noodzakelijkheid van uw
opleiding wederom niet worden beoordeeld.

Omdat de noodzakelijkheid van uw opleiding niet kan worden vastgesteld door het CWI vanwege uw
herhaalde weigering zich aldaar te laten inschrijven, hebben wij besloten uw aanvraag voor bijzondere
bijstand voor studiekosten af te wijzen.
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Bezwaar en beroep:

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college
van burgemeester en wethouders van Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE Overveen.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is
verstuurd.
Uw brief waarmee u bezwaar of beroep instelt moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
D uw naam en adres
D de datum waarop u de brief schrijft
D een omschrijving van het besluitwaar het bezwaar of beroep tegen is gericht
D de reden waarom u het er niet mee eens bent
D uw handtekening.

Het is wenselijk een kopie van het besluit mee te zenden.
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7 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

onderwerp: bezwaarschrifttegen besluit 2851, bijzonderebijstand studiekosten

Geachte mevrouw, heer.

-
Ik maak bezwaartegen het besluit 2851, afwijzingbijzondere bijstand studiekosten In uw
briefvan 6 februari 2004.
U misbruiktde vrijheid&goede wilwelkede bestuursrechter'U heeft:toegekend bij de
uitvoeringvan het rechtelijkvonnis van 15 december 2003 02/1809 NABW.

U heeft:de werkwijzevan een gewetensloze dictator, die weigert de mensenrechten uit te
voeren...enmet veel plezierjarenlang een gezinopjaagt, terroriseert en de kapot
treitert.

U heeft:de afgelopen2 jaar minimaal30.000 euro verspild aan het treiteren van mijn
gezin. Degang naar het stadhuis waar ik moet vechten tegen uw gemakszucht, leugens,
willekeur en uw vrouwen- &kindemaat, de gang naar de NationaleOmbudsmanwaar
u mijten onrechte voor leugenaar uitmaakt en daaropvolgendde gang naar de
bestuursrechter, dit alles resulterend in heel veel belastinggeldverspillinguwer zijde.

Ik zal even bij het begin beginnen:
1. Volgensde Gemeente wet artikelen41 en 65 zijn Burgermeester &wethouders

verplichtde Grondwetuit te voeren.

2. Volgensde Ambtenarenwetzijn alle andere ambtenaren werkzaam op het stadhuis
ookverplichtde Grondwetuit te voeren.

. 3. Artikel94 van de Gwstelt: Binnenhet Koninkrijkgeldende wettelijkevoorschriften
vinden geen toepassing indiendeze toepassing niet verenigbaar is met een ieder
verbindendebepalingvan verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisatie. Ditbetekent dat u verplichtbent de VN.verdragenuit te voeren.

4. De EVRMartikel 1 verplichtu tot eerbiedigingvan dè rechten van de mens.
Artikel3 stelt dat u mij en mijnkinderen niet onmenselijkof vernederend mag
behandelen.
Attikel4 stelt dat u mij niet In slavernij of dienstbaarheid mag houden; u mag mij
niet dwingenverplichtearbeid te verrichten.
Artikel14 stelt dat ik gebruikkan maken van mijn rechten en vrijheden zoals
vermeldt in het Verdrag, zonder discriminatie.
Artikel17 Stelt dat u geen misbruikmag maken van het recht door het zodanig uit te
leggen dat ik mijn rechten niet krijg.

5. Het EuropeesSoçiaalHandvest stelt in artikel 12 dat ik recht heb sociale zekerheid in
de vorm van een sociaal minimumen dat u de pJichtheeft te streven naar een
geleidelijkeverhogingvan de socialezekerheidsnorm.

6. Het internationaalverdrag inzake Economische,Socialeen Culturelerechten stelt in
Artikel5 dat u geen verdragsstrijdigeactiviteiten mag verrichten die ten doel hebben
mijn rechten en die van mijnkids te vernietigen.
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Artikel 6 verplicht u mijn recht op vrijelijk gekozen arbeid te waarborgen; ook moet u
opleidingsprogramma's bieden welke het vOOrmij mogelijk maken arbeid &.zorg te
combineren in combinatie met het verwezenlijke van mijn fundamentele rechten en
vrijheden in onze economie. U ontkent dat het rechtelijk vonnis van 15 december
2003 is gefundeerd op het feit dat u mij al mijn rechten ontneemt door mij ~doodte
zwijgen of te terroriseren met uw leugens en willekeur'. U heeft de afgelopèn 2 jaar
nooit betrouwbare Informatie verstrekt over de wijze waarop u de ABWuitvoert. Ook
de ABW-verordeningen zijn vaag en onbetrouwbaar. U verwijt mij dat ik uw
commando's niet uitvoer, terwijl u er de oorzaak van bent dat ik geen menswaardig
bestaan kan leven op grond van mijn rechten & plichten.
Artikel 7 stelt dat ik recht heb op billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden;
discriminatie van werklozen is verboden.
Artikel 11 geeft aan dat u de plicht heeft te realiseren dat mijn kinderen en ik
gewaarborgd zijn van steeds betere leefomstandigheden. U verslechterend onze
leefomstandigheden door onze rechten te verzwijgen, önze'inkomenspositie
opzettelijk vaag te houden waardoor wij geen sociale zekerheid genieten.
Artikel 12 geeft aan dat wij recht hebben op zo goed mogelijke lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Al 2 jaar tang doet u alfe mogelijke moeite de kwaliteit van
ons leven te verminderen. Ik mag geen zelfbeschikkingsrecht over mijn lichaam &-
geest hebben. Ik mag niet voor mUzelfen mijn kids bepalen welk gemeentebeleid
beschadigen dis in onze geest & lichaam. Door uw werkwijze ben ik gegijzeld in
armoede onder uw gemakszucht( machtsmisbruik en haat. Alhet geld dat u de
afgelopen jaren verspild heeft aan het ziek treiteren van mijn gezin, had ik ook
kunnen krijgen voor studie en een betere kwaliteit van leven voor mijn kids. U
vernietigd onze zelfontplooiing, vermindert onze zelfredzaamheid...en u verlaagt mijn
kansen op de arbeidsmarkt. U maakt mij en mijn kids opzettelijk 'infantiel'. Alleen
wanneer wij ons aanpassen aan u hatelijke, onmenselijke en vernederende wijze van
besturen, zijn wij goed genoeg voor u. Artikel 13 stelt onder C dat het hoger
onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder (ioor de
geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor iedereen op basis van
bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt. Onderwijs ,dient
gericht te zijn op de volledige ontplooiing van mijn menselijke persoonlijkheid en
dient bij te dragen tot het verwezenlijken van mijn fundamentele rechten en
vrijheden.

7. HetVN-Vrouwenverdragverplichtu in artikel 2 onverwijldmet alle passende
middeleneen beleidte volgen, gericht op uitbanningvan discriminatievan vrouwen
en u te verbindentot het uitvoeren van de volgendedoelen:
a. Gelijkheidvan mannen en vrouwenverzekeren in wetgeving. Uverstrekt helemaal
geen informatiewaaruit blijktdat u rechtsgelijkheidtussen mannen en vrouwen
uitvoert in wetten.
C. Udient zich als gemeente en ambtenaar te onthouden van ieder discriminerend
handelen -eenmalig of voortdurend - jegensvrouwen.Envrouwente verzekerendat
u aftepassende maatregelen neemt om discriminatievan vrouwendoor personen,
organisaties of ondememingen uit te bannen. U bent dus wettelijkverplichtdit
VrouwenverdraglJitte voeren en ook de rijksoverheiden instanties zoals het ONI er
op te wijzendat zij het Vrouwenverdragmoeten uitvoeren. Uverzwijgtal mijn
vrouwenrechten en terroriseert mij met stukjes wettekst - die u alleen selectiefkiest
om mij te kunnen commanderen - en u wiltniet weten dat u juist de plichtheeft al
het mogelijkete ondememen om feminiseringvan de armoede, een achterstand op
toetreding tot de arbeidsmarkt tegen te gaan. Uverzwijgtdat u al mij ruim 1.5 jaar
geleden had moeten wijzenop mijnvrouwenrechten en had moeten meewerken aan
de uitvoeringervan, omdat u geen zin heeft:om uw werk goed uit te voeren voor een
'bijstandsmoeder'. Artikel3 stelt dat u alle passende maatregelen moet treffen -
waaronder wetgevende -om mij het genot van mijn rechten mogelijkte maken op
gelijkevoet met mannen. In de praktijk behandelt u mijzoals Hitlerde Joden
behandelde Heeftu at een concentratiekamp geopend? Uheeft al geprobeerd mij te
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dwingente verhuizen; deze deportatie is mls1ukt.
Artikel10 geeft aan dat u de plichtheeft mij op het gebied van onderwijsen vorming
dezelfdeonderwijsmogelijkhedente bieden als mannen krijgen. Ditartikel is er
opgericht vrouweneen kans te geven hun opleidingsniveauop peilte houden ,
ondanks het feit dat zij voor de opvoedingvan hun kinderen een carriere moeten
onderbreken. U moet mijde gelegenheidbiedengebruikte makenvanstudiebeurzen
en andere studietoelagen.
Artikel11 verplichtu mijn gelijkerechten tussen mannen en vrouwenop arbeid, vrije
keuze van beroep en werk plus gelijkebeloningte waarborgen. Wat u nu doet is mijn
persoonlijkeontwikkelingal 2 jaar afbreken; u dwingtmij te vechten voor mijn
rechten. Dat betekent voormij dat u mijnarmoede vergroot, mij dwingtin een
neerwaarste spiraal te leven en mij dwingtnaar de rechter te gaan. Ookmaakt u van
elke constatering een nieuwprobleem en een nieuwe rechtszaak. U erkentnietdat
door uw werkwijzemijnpositie op de arbeidsmarkt verslechterd, waardoorik sneller
in een slechten~functie terecht komt, met een lager salaris'en een slechter
arbeidsloon.U bent verpfichtkinderopvangte verzorgen.opzodanige wijZedat Arbeid
Zorg voor mijnkinderenop gezonde wijzeuitvoerbaar zijn. Het enige wat u tot op
heden gedaan heeft is ontkennen dat ikJuist naar de bestuursrechter toe moest
omdat u niet wildemeewerkenaan de combinatieArbeid&.Zorg. U heeft het vonnis
van 15 december 2003 genegeerd bij het nemen van een beslissingop mijn
bezwaarschriftvan 27 december 2003, waarin ik stel dat ik niet kan werken omdat u
weigert mee te werken.Vervolgensverzint u allerleinieuweverhalen over mijn
verplichtingenbij het CWI.Uheeft mij geen informatieof wetteksten verstrekt
waaruit blijktvoorwelkeactiviteitenik onder welkeomstandigheden naar het CWt
toe moet en welkerelatie er bestaat tussen het CWten het Gemeentebeteld.U
dwingtmijop 6 januari 2004 opnieuwnaar de bestuursrechter te gaan omdat u uw
werknietuitvoerten liegtovermijngedrag.U doet alsofhet mijnschuldis dat ik
geen werkof kinderopvangheb. Uwwangedrag verzwijgtu. Studie gunt u mij niet.

S. HetVerdragInzakede rechten van het IOndmaakt duidelijkdat het belang van mijn
kinderenvoorgaat op artikel 113 van de ABW.U mag mijnkinderen niet
discriminerenvolgens artikel 2. U bent verplichtalle passende maatregelen te nemen
om discriminatietegen te gaan. Wat u nu doet is onze gèZins..armoedevergroten, de
moeder van de kinderenziek treiteren, de relatie met mijnkinderen bemoeilijken
door mij in uitzichtlozeSlavernijte gijzelen. U maakt van mijnkinderenSlavenkids,
dor ook hun rechten niet uit te vOerenen de kwaliteitvan hun leven te willen
verslechteren. U mag mij niet terroriseren met artikel 113 Abw,omdat ik het recht
heb voor mijzeJfte bepalen welkezorg ik nodigheb C)meen goede moeder te kunnen
zijn. Uweetdat IkgeentamUieheb omdatIkzelfernstigmishandeldben en dat
daardoor de segregatie van ons gezin in Bloemendaalsterker is dan in een gezin met
een goede familierelatie.Vertel ik u ent,krijg ik als antwoord 'dat het u niets
interesseert'. Ik wileen goede moeder voor mijn kinderen Zijn,ondanks de
mishandelingen de haat van de samenleving...enhet enige wat u doet is de mij extra
treiteren omdat mijn teven vol pijn zit. Mijnkinderen gaan voor. Ik ga alleenwerker\
als beide kids geplaatst worden bij hetzelfde kinderdagverblijfop dezelfdedagen.

Samenvattend:
U voert de Grondwet&.VN-verdragenniet uit. U erkent niet dat de nationale wetten
als ABW&.WWBmoeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de GW&.VN
U wiftniet weten dat u plichtenten opzichtevan mij &.mijnkids heeft en dat u mij
niet mag terroriseren dmv het verzwijgenvan mijn rechten. Ugeeft mij alleen een
zeef kleinstukje wettekst als u denkt mij op basis daarvan te kunnen dwingenuw
bevelen uit te voeren. U verdraait de waarheid en u liegt opzettetijk.
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U weigert te erkennen dat juist door uw sadistische werkwijze mijn gezin psychisch
onder zware druk staat, dat u ons ziek treitert.uen dat u ons gehele leven verwoest
met uw dictatorenspelletjes.
U vermeldt In het besluit 2851 dat artikel 114 bepaalt dat ik geen recht heb op
scholing en studiekostenvergoeding 'omdat er voor mij geen belemmeringen zijn tot
toetreding van de arbeidsmarkt'. U stelt dat ik in 2002 al naaf het CWI had moeten
toegaan, om daar te laten bepalen of u voor mij de studiekosten van de Open
universiteit mag vergoeden. U werkt niet mee omdat ik volgens u blijf weigeren naar
het CWItoe te gaan. U bent een leugenaar! Omdat ik niet arbeidsplichtig was
volgens artikel!13 ABWhoefde ik niet naar het CWIom te laten vaStstelten of Ik in
aanmerking kom voor studiekostenvergoeding. Mijis mondeling meegedeeld dat de
gemeente bepaalt welke kosten vergoed worden zolang ik niet arbeldsplichting ben.
Ik zou naar het CWItoegaan om de combinatie Arbeid &.Zorg te bespreken. Die
afspraak zelf heb afgebeld omdat ik geen kinderopvang heb. Daarna volgde de eerste
rechtszaak omdat u nergens aan meewerkt. U stuurt mij naar het CWlvoor een
gesprek zonder nuttige inhoud.
U bent degene die mij voor de tweede rechtszaak inzake het CWInaar de rechter
stuurt door de gang van zaken rond de eerste rechtszaak te ontkennen.
Ustuurt het continue aan op rechtszaken; weigert het dossier in totaliteit te
beoordelen. Uweigert mij als vrouw te behandelen. Hoeveel rechtszaken komen er
nog? U heeft het vonnis van de rechter niet uitgevoerd. Alle besluiten zijn negatief
waardoor ik bezwaarprocedures moet starten en naar de rechter toe moet.
U bepaalt dat ik de WWBmoet uitvoeren terwijl u zelf de wet niet uitvoert. U wilt dat
ik alle zaken mondeling afhandel en uw bevelen kritiekloos uitvoer. Doe ik dit niet
intensiveert uw getreiter.
Wat denkt u dat er bij het CWIgaat gebeuren? Hoeveel rechtszaken moet ik tegen
het CWIvoeren?
U erkent de economische situatie niet. Er zijn 400.000 werklozen ~ dankzij
ambtenaren als u komen er naar schatting nog 200.000 bij - en dat betekent dat Ik
op korte termijn weinig kans heb op werk. Ik zit in vergelijldng met andere vrouwen
meer vast aan mijn kinderen; de zwartbetaalde oppas is onbetrouwbaar in geval van
schooi-uitval of ziekte van de kinderen. Ik moet alles allen doen. Met een beetje
geluk tref ik een buurvrouw of ouder van school die mij kan helpen. Ik kan naast het
zoeken naar arbeid studeren aan de Open Universiteit om mijn kansen op arbeid te
vergroten. Zolang ik geen werk heb, is kinderopvang geldverspilling. Voor studie heb
ik geen kinderopvang nodig. Kunt u met uw verstand te werk gaan?

Ik els dat u de Grondwet &VN-verdragen uitvoert In mijn leven: Studieko$1:envergoeden
voor de Open Unlversitf!it, Ook eis ik dat u erkent welke juridische &.sociale fouten u
heeft gemaakt, met welke gevolgen, Tot slot eis ik dat u schriftelijk zakelijk &juridisch
correct werkt.

Ik moet vechten tegen uw pogingtot moordop mijn leven!
U bent een gewetenslozemoordenaar.

Deze brief gaat naar de rechter.
Zonder eenduidig vonnis komt er gaan einde aan uw dlctatoren-gedrag.
Wat de rechter ook beslist, Ik dien een klacht over u in bij de VN-commissie tegen
Vrouwen - & kinderdlsaiminatie.
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Geachte heer, mevrouw,

Ten behoeve van de behandeling 'van het door mevrouw D. Stokkei ingediende beroep tegen de Gemeente
Bloemendaal, zenden wij u een verweerschrift. ~

Afgezien van het verweerschrift in tweevoud zenden wij u geen bijlagen, gezien het omvangrijke dossier dat
reeds in uw bezit is.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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~:et..hoofd van;de ~e or SamèRleving,
'-""=--!I I \
~~ c~I-'~j

P.G.A. D

Bijlagen: 1

~ 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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sector Samenleving (R.P.Heilig)
Betreft:Verweerschrift inzake beroepschrift mevrouw D.E. Stokkei (reclamant)
Datum: 11 februari 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleiding

Mevrouw Stokkei heeft bij brief van 16 januari 2004 beroep ingesteld bij de Rechtbank te Haarlem. Het beroep is
gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Bloemendaal van 6 januari 2004 het door
reclamant ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van B&W van 26 september 2003 zich te laten inschrijven
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), ongegrond is verklaard.

Beoordeling beroepschrift
Reclamant verwijst tevens naar de uitspraak van de Rechtbank van 15 december 2003.
Tegen deze uitspaak is door de gemeente geen hoger beroep ingesteld uit overwegingen van efficiency.
Inmiddels is een besluit genomen op de (vermeende) aanvraag voor bijstánd in de studiekosten van reclamant.
De behandeling als bezwaarschrift betreffende de toekenning van bijzondere bijstand voor zwemlessen heeft op
dit moment nog niet plaatsgevonden. Deze zaak dient nog geagendeerd te worden door de secretaris van de
commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften. .

Wat betreft de procedure van de totstandkoming van het besluit van 15 januari 2004, de volgende opmerkingen.
Reclamant is uitgenodigd voor de besloten vergadering van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften
van 11 november2003 (productieA7). Anders dan reclamantbeweertwordt in deze brief geheelniet gesteld
dat zij een advocaat in de arm dient te nemen. Ook niet bij eventuele verhindering en machtiging van een
vertegenwoordiger.
Op 24 november wordt bericht dat de beslissinq op het bezwaarschrift is verdaagd met maximaal 14 weken na
datum ontvangst bezwaarschrift (productie A12). Inmiddels was op 11 november de hoorzitting al gehouden,
waarop reclamant niet is verschenen, hoewel zij hiervoor, anders dan zij op de laatste pagina van haar
beroepschrift (productie A2) beweert, dus wel was uitgenodigd. In de uitnodiging van 11 november 2003 is
tevens vermeld dat het (bijvoorbeeld bij verhindering) mogelijk is een gemachtigde het woord te laten voeren.

Inhoudelijk
In het beroepschrift wordt aangevoerddat de verplichtingzich te laten inschrijvenbij het CentrumvoorWerk en
Inkomen,niet genomen had mogen worden voordat de bestuursrechter uitspraak zou hebben gedaan inzake een
door reclamant ingesteldberoep.
De zaak die destijds in behandeling was bij de rechtbank had betrekking op geheel andere kwestie, staat
geheel los van het bestreden besluit dat reclamant een bewijs van inschrijving bij het CWI dient te overleggen
en dit beroep kan derhalve niet slagen.
Reclamant is aangeschreven een bewijs van inschrijving bij het CWI tonen omdat de bestaande vrijstelling van
de arbeidsverplichting op grond van artikel 107, tweede lid van de Algemene Bijstandswet automatisch was
vervallen toen net jongste kind van reclamant 5 jaar werd.
De gemeente is namelijk verplicht O.g.V.artikel 107 lid 1 Abw na te gaan of er medische of sociale redenen
aanweizigzijn om de arbeidsverplichtingniet dan wel tijdelijk niet op te leggen. Daarvoor dient echter het CWI
een reïntegratieadvies op te stellen, doch het CWI stelt een dergelijk advies alleen op wanneer iemand
ingeschreven staat.
Naar mijn mening heeft het college van B&W terecht kunnen besluiten dat reclamant diende aan te tonen dat
zij geregistreerd stond als werkzoekende bij het CWI.

Kinderopvang
Wat betreft een door uw rechtbank op 4 februari nagezonden brief van reclamant de volgende toelichting.
Deze brief betreft de pogingen van de dienstverlener van reclamant van de taakgroep Sociale Zaken om haar
behulpzaam te zijn bij het vinden van kinderopvang.
De gemeente Bloemendaal koopt sinds enkele jaren een beperkt aantal kindplaatsen in. De bijdrage die de
oudersbetalen is inkomensafhankelijk.Tot dit jaar betrof het uitsluitendkindplaatsendagopvang.Mede op
verzoek van de taakgroep Sociale Zaken is met ingang van dit jaar één plaats naschoolse opvang ingekocht.
Op bepaalde dagdelen bleek hierop nOg plaats te zijn voor de kinderen van reclamant. Weliswaar in
verschillende kindercentra, doch het ene centrum bevindt zich aan de Donkerelaan, alwaar reclamant
woonachtig is en het andere centrum enkele honderden meters verderop in het Bispinckpark.
Op zichzelfstaande klachtenvan reclamanthierovergeheel los van het door haar bestreden besluit dat zij een
bewijs van inschrijving bij het CWI dient te tonen.
Het beroep van reclamant dient naar mijn mening dan ook ongegrond verklaard te worden.
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COMMISSIE VAN ADVIES VOOR
BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
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uw brieven d.d.:

15 juni 2002 en 4 februari 2004
Uw Kenmerk:

geen

Onderwerp:

uitnodiging hoorzitting
bezwaarschrift

Behandeld door:

R.S.J.M. Bakker

Sector en Kenmerk:

111/20032004001768
Datum:
17 februari 2004
Verzonden:

17 februari 2004
Doorkiesnummer:
023 - 5225588

Geachte mevrouw Stokkei,

Met deze brief nodig ik u uit voor de behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van
burgemeester en wethouders tot het afwijzen van bijzondere bijstand voor studiekosten en voor zwemlessen.

- --~ ~-~ - ~~ ~~~ ~-=-

De commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften behandelt het bezwaarschrift in een openbare
vergadering op 2 maart 2004 om 18.30 uur in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te
Overveen. U bereikt het gemeentehuis via de ingang van het souterrain aan de achterzijde. Wilt u gebruik
maken van de lift dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. .

Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid het woord te voeren. U kunt daarvoor ook iemand machtigen.
Gemachtigden,die niet zijn ingeschreven als advocaat of procureur, moeten een schriftelijke lastgeving
overleggen. Dit is niet nodig als u samen met uw gemachtigde op de hoorzitting aanwezig bent.

'8 De stukken over het bezwaarschrift kunt u vanaf 25 februari 2004 inzien in het gemeentehuis aan de
Bloemendaalseweg 158 te Overveen op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur. U kunt daarnaar vragen bij de
receptie van het gemeentehuis.

Tot zes dagen vààr de vergadering kan u stukken voor de behandeling van het bezwaarschrift indienen.

Het verweerschrift van burgemeester en wethouders zal ik u zo spoedig mogelijk toezenden.

Met vriendelijke groeten,

'-~-
mr. R.S.J.M. Bakker.
secretaris

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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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

19 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

onderwerp: commissie bezwaar- & beroepschriften
uw kenmerk 111/20032004001768

Geachte heer Bakker,

8
U nodigt mij in uw brief van 17 februari 2004 uit voor een hoorzitting welke betreft het
afwijzen van bijzondere bijstand voor studiekosten en voor zwemlessen.

U bewijst in uw brief dat uw werkwijze waanzinnig, willekeurig en hoogst manipulatief is.
Besluit 2851 is uitsluitend gericht op het afwijzen van bijzondere bijstand voor
studiekosten. Met betrekking tot zwemlessen heb ik geen besluit ontvangen.

Het is overduidelijk! Ambtenaren op het stadhuis van Bloemendaal zijn mijn gezin
gezamenlijk willens & wetens aan het terroriseren.

Ik schakel een advocaat in.
Ik verzoek u de hoorzitting te verdagen naar begin april 2004.

Ik kan hieraan toevoegen dat de Griffier van de Rechtbank sector Bestuursrecht mij
opdracht heeft gegeven alle bezwaarpocedures waartoe de gemeente Bloemendaal mij
dwingt om te zetten in beroepszaken en samen te voegen in 1 zitting bij de rechter.
Wat ik ook zal doen.

U geniet er in volle teugen van mijn gezin te mishandelen.

8 roet,


