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Datum: 13 februari 2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding
Reclamant heeft bij brief van 29 november 2002 beroep ingesteld bij de Rechtbank te Haarlem. Zij klaagt
onder meer over het wanbeleid van de Gemeente Bloemendaal in het algemeen op het gebied
van de Algemene bijstandswet, emancipatie, enz.
Zij vraagt vervolgens de inwilliging van een groot aantal eisen, samengevat variërend van de vertaling
van de Abw in een minimabeleid, het standpunt van Bloemendaal inzake emancipatie, kosten van
kinderopvang, relatie tussen gemeente en CWI, toestemming van de rechter om een HBO/universitaire
opleiding te mogen volgen met behoud van uitkering en vergoeding van studiekosten door gemeente of
CWI. Tevens kostendekkende vergoeding kosten zwemdiploma A uit bijzondere bijstand, erkenning door
de gemeente in de media van het bestaan van Abw-gezinnen in Bloemendaal, het opstellen van een
gedragscode volgens welke Abw-gerechtigden en Bloemendaal zouden moeten leven.
Tenslotte vraagt zij een schadevergoeding van € 9.125,- wegens gederfde levensvreugde.
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Meer in het bijzonder wijzen wij nog op het volgende.
Bij brief van 9 december 2002 (productie A59) verzoekt de griffie van uw rechtbank aan reclamant om
toezending van het besluit waarop het geschil betrekking heeft. In haar brief van 10 december 2002
(productie A60) wijst reclamant (als besluit?) op de brief van de burgemeester van 26 september 2002
(productie A12) waarin wordt toegezegd een informatiepakket over de Algemene Bijstandswet te zullen
opstellen.

Beoordeling beroepschrift
De door reclamant geuite grieven zijn niet gericht tegen "besluiten" die beschouwd kunnen worden als
besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb. Dit geldt ook voor het door haar in productie 60 bedoelde "besluit".
Tevens kan gesteld worden dat niet sprake is van een schriftelijke weigering een besluit te nemen, dan
wel het niet tijdig nemen van een besluit, dat op grond van artikel 6:2 Awb wordt gelijkgesteld met een
besluit waartegen bezwaar en beroep is geopend.

Subsidiair voeren wij aan dat indien al wel sprake zou zijn van grieven gericht tegen besluiten in de zin
van artikel 1:3 Awb (of fictieve weigeringen besluiten te nemen), dat in dat geval reclamant op grond van
artikel 7:1 Awb eerst een bezwaarschrift had moeten indienen bij het hiertoe bevoegde bestuursorgaan,
i.c. het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal.

. Nu enerzijds naar onze mening sprake is van grieven tegen besluiten die niet zijn te beschouwen als besluiten
in de zin van artikel 1:3 Awb en anderzijds de bezwaarschriftenprocedure niet is doorlopen, concluderen wij dat
het beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.
Wij geven de rechtbank daarbij conform artikel 7:17a Awb in overweging af te zien van het beleggen van een
hoorzitting wegens de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep.

N.B.
Relatie reclamant met Gemeente Bloemendaal
Ten overvloede verwijzen wij u naar een bijlage waarin inzicht wordt gegeven in de relatie tussen reclamant
en de gemeente. Losstaand van het beroepschrift willen wij opmerken dat gesteld kan worden dat door de
gemeente aan reclamant met een zekere regelmaat medewerking is verleend.
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BIJLAGE

Uitkeringshistori~ mevrouw D.E. Stokkei

Abw, levensonderhoud m.i.v. 8-01-2001

. Medio 2000 heeft cliënte zich gemeld bij Sociale Zaken. Aan haar is informatie verstrekt over
bijstand en aanvraagformulieren zijn meegeven. Hiervan is geen gespreksbevestiging opgemaakt;
Aanvraag voor levensonderhoud ingekomen op 8-01-2001;
Op 26-01-2001 schriftelijke klacht ingekomen wegens het niet ontvangen van een
ontvangstbevestig ing;
Op 30-01-2001 ontvangstbevestiging + uitnodigingverzonden, afspraak op 7-02-2002;
Schriftelijk verzoek op 17-02-2001 ontvangen om de uitkering af te ronden;
Op 20-02-2001 (= besluitdatum < 8 weken) aanvraag afgehandeld.
M.i.v.8-01-2001 bijstand toegekend naar de norm voor een alleenstaande ouder en een
gemeentelijke toeslag (70 + 20%);
Verzenddatum beschikking 21-02-2001. (Bijlage 2)

.

.

.

.

.

.

.

Schriftelijk verzoek d.d. 17-02-2001

. Belanghebbende verzoekttevens de gemeente inkomensgegevens in te vullen op
aanvraagformulieren voor korting t.b.v. haar studie (zogeheten KCOU -regeling). De
aanvraagformulieren zijn ingevulden verzonden door rapporteur. Hiervan zijn geen kopieën
gemaakt.

Bijzondere bijstand tb.v. kindopvang 2001 (€ 1761,80)

. Aanvraag voor meerdere kostensoorten ingekomen op 5-03-2001;
Schriftelijkeklacht d.d. 12-03-2001 wegens het onvolledig verstrekken van schriftelijke informatie;
Ontvangstbevestigingvan de aanvraagverzondenop 14-03-2001;
Op 18-05-2001 de gevraagde bewijsdocumenten van cliënte ontvangen;
Aanvraag afgehandeld op 31-05-2001;
Op 1-06-2001 beschikking verzonden (Bijlage 3), waarin bijzondere bijstand wordt toegekend tot
een maandelijks bedrag van f 386,00 voor de duur van 10 maanden. De hoogte van dit bedrag is
gebaseerd op f 260,00 per maand voor Cician (peuterspeelzaal de Uilekuilen f 180,00 per voor
naschoolde opvang van Luther;
In totaal is een bedrag van f 3882,50 (€ 1761,80) toegekend en verstrekt;
Opmerking: belanghebbende is van mening nooit op de hoogte te gesteld over toekenning van
bijzondere bijstand over een "vaste" periode. Hierover klaagt zij in diverse brieven. Uit de op 1-06-
2001 verzonden beschikking blijkt echter het tegendeel waar te zjin.

.

.

.

.

.

.

.

Mutatie (verhoging) bijzondere bijstand tb.v. kindopvang 2001

. Op 22-11-2001 besloten de bijzondere bijstand m.i.v. 1-10-2001 te verhogen tot een bedrag van
f 393,50;
Van dit uitkeringsbesluit is geen beschikking verzonden / afgegeven..

Afwijzing bijzondere bijstand tb.v. ouderbijdrage Luther Algra

. Aanvraag ingekomen op 5-03-2001 (zie boven);
Aanvraag afgewezen op 31-05-2001. De ouderbijdrage is niet verplicht. Hierdoor behoren de
vraagde kosten (fl. 215,00) niet tot de bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan;
Beschikkingverzonden op 1-06-2001 (Bijlage 3);
Besluit is door verloop van tijd onherroepelijk geworden.

.

.

.
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Sociaal culturele activiteiten 2001

. Verstrekking conform gemeentelijk minimabeleid;
Op 13-11-2001 is een bedrag van f 450,00 (€ 204,20) uitgekeerd..

Bijzondere bijstand t.b.v. kindopvang 2002 (€ 990,00)

. Aanvraag ingediend op 7-03-2002;
Op 13-05-2002 schriftelijke klacht ontvangen wegens het niet afhandelen van de aanvraag;
Aanvraag blijkt (abusievelijk) niet te zijn geregistreerd en is opgeborgen in het dossier;
Op 13-06-2002 (besluit,- en verzenddatum beschikking) aanvraag afgehandeld; (Bijlage 4)
Bezwaarschrift d.d. 17-06-2002 (voor het eerst sprake van studiekostenvergoeding);
Op 12-07-2002 rectificatie bijzondere bijstand; .
Opmerking: cliënte verzoekt slechts in aanmerking te komen voor Cician. In het voorgaande jaar
(2001) is bijzondere bijstand verstrekt voor kindopvang voor Cician èn Luther.

.

.

.

.

.

.

Bezwaarschrift d.d. 17-06-2002

. Bij besluit van 13-06-2002 is een bedrag van € 924,00 aan bijzondere bijstand t.b.v. kindopvang
toegekend en verstrekt. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten die zij zelf destijds heeft
aangegeven op het aanvraagformulier (7-03-2002). In haar bezwaarschrift stelt cliënte echter te
weinig bijzondere bijstand te hebben ontvangen, zij noemt het besluit onvolledig en onbeschoft.
Volgens haar bedragen de werkelijke kosten € 990,00.
N.a.v. dit bezwaarschrift is een nieuw besluit genomen (d.d. 12-07-2002). Aan haar is alsnog
bijzondere bijstand toegekend tot een bedrag van € 990,00. Een rectificatie is verzonden op 13-
07-2002. (Bijlage 5)
In het bezwaarschrift stelt belanghebbende verder bijzondere bijstand te hebben ontvangen voor
studiekosten en verwacht wederom een toekenning hiervoor;
Cliënte heeft echter nooit eerder bijzondere bijstand voor studiekosten aangevraagd. Wel
beschrijft cliënte de voortgang van haar studie in diverse brieven;
Haar is verzocht een aanvraagformulier of brief m.b.t. de aanvraag voor studiekosten te tonen.
Deze heeft zij tot op heden niet aangetoond;
Tijdens het gesprek dat in het kader van het heronderzoek Guli2002) plaatsvond, is uitleg
gegevenoverde procedurediewordtgevolgdbij aanvragenvoor bijzonderebijstandt.b.v.
studiekosten. Cliënte was zeer verontwaardigd dat deze informatie nu pas aan haar werd
gegeven. Deze informatie is pas verstrekt nadat zij kenbaar haar had gemaakt in aanmerking te
willen komen voor een vergoeding van haar studiekosten;
Cliënte heeft haar bezwaarschrift schriftelijk ingetrokken op 19-07-2002.

.

.

.

.

.

Bijzondere bijstand t.b.v. zwemlessen (€ 672,00)

. Bewijs van inschrijving voor zwemlessen met op de achterkant begeleidend schrijven ingekomen
en (ambtshalve) aangemerkt als aanvraag voor bijzondere bijstand op grond van de Algemene
bijstandswet.
Datum melding is geweest op 15-05-2002;
Aanvraag afgehandeld op 10-07-2002;
Beschikking verzonden op 13-07-2002; (Bijlage 6)
Voor het behalen van het zwemdiploma A is per kind een bedrag van € 336,00 bijzondere bijstand
toegekend. In totaal dus € 672,00. Onderzoek is verricht naar richtprijzen voor het behalen van het
zwemdiploma A. Rapporteur heeft hiervoor telefonisch contact opgenomen met diverse
zwembaden in de regio (Groenendaal, Krass Sport en Nauwelaerts) en met het Nibud. Het
zwemdiploma A kan in 4 kwartalen worden behaald voor een bedrag van € 289,75 en is daarmee
de goedkoopst mogelijk voorziening in de regio. Desondanks heeft de gemeente heeft een bedrag
van € 336,00 per kind toegekend. Dit bedrag is dus ruimschoots voldoende om het zwemdiploma
A te kunnen behalen. Dit bedrag komt tevens overeen met de prijs van drie kwartalen bij
Nauwelaerts.

.

.

.
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Valt aan te merken als verzoek om bijzondere bijstand t.b.v. aanschaf wasmachine;
De aanschafkosten worden eveneens vermeld op vraag het heronderzoeksformulier Abw
(ontvangen 19-07-2002);
Bijzondere bijstand dient vooraf te worden aangevraagd in verband met de beoordeling van de
noodzakelijkheid van de gevraagde voorziening;
Dit is haar voorgelegd tijdens het gesprek naar aanleiding van volledig heronderzoek op 19-07-
2002;
Cliënte heeft verklaard geen bijzondere bijstand te willen aanvragen omdat zij de kosten reeds
had voldaan.

Brief van 13-07-2002

.

.

.

.

Sociaal culturele activiteiten november 2002

. Verstrekking conform gemeentelijk minimabeleid;
Op 5-11-2002 een bedrag € 204,21 verstrekt..

David van Deutekom, 10 februari 2003.

8

11



Pleitnota gemeente Bloemendaal inzake beroep mevrouw D. Stokkei

Mevrouw StokkeI vraagt in haar beroep om inwilliging van een groot aantal eisen, variërend van de
vertaling van de Abw in een minimabeleid, het standpunt van Bloemendaal inzake emancipatie,
kosten van kinderopvang, relatie tussen gemeente en CWI, toestemming van de rechter om een
HBO/universitaire opleiding te mogen volgen met behoud van uitkering en vergoeding van
studiekosten door gemeente of CWI. Tevens kostendekkende vergoeding kosten zwemdiploma A uit
bijzondere bijstand, erkenning door de gemeente in de media van het bestaan van Abw-gezinnen in
Bloemendaal, het opstellen van een gedragscode volgens welke Abw-gerechtigden en Bloemendaal
zouden moeten leven.
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Naar mijn mening zijn de door mevrouw Stokkei geuite grieven niet gericht tegen "besluiten" die
beschouwd kunnen worden als besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb. Uit de aan mij toegezonden
stukken blijkt dat ook de griffie van uw rechtbank zich heeft afgevraagd tegen welk besluit mevrouw
Stokkei beroep aantekende. Bij brief van 9 december 2002 (productie A59) verzocht de griffie aan
mevrouw Stokkei om toezending van het besluit waarop het geschil betrekking heeft. In haar brief van
10 december 2002 (productie A60) wijst zij (als besluit?) op de brief van de burgemeester van 26
september 2002 (productie A12) waarin wordt toegezegd een informatiepakket over de Algemene

f Bijstandswette zullenopstellen.Ookdezetoezeggingis echterniette beschouwenals eenbesluitin
de zin van artikel 1:3 Awb.

Subsidiair wil ik nog aanvoeren dat indien al wel sprake zou zijn van grieven gericht tegen besluiten in
de zin van artikel 1:3 Awb (of fictieve weigeringen besluiten te nemen), dat mevrouw Stokkei in dat
geval op grond van artikel 7:1 Awb eerst een bezwaarschrift had moeten indienen bij het hiertoe
bevoegde bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal.

Nu enerzijds naar mijn mening sprake is van grieven tegen besluiten die niet zijn te beschouwen als
besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb en anderzijds ook de bezwaarschriftenprocedure niet is
doorlopen, concludeer ik dat het beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.
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