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‘Streng en Hulpvaardig’

Geachte lezer,
Inleiding:
‘Mensen die hun thuis zijn kwijtgeraakt, zijn bezig met (over)leven. Ze hebben meestal te maken met
verschillende problemen op meerdere levensgebieden. In de praktijk is het lastig om aan alle regels en
voorwaarden te voldoen om weer een eigen plek te krijgen en houden. Velen zijn al eerder dakloos geweest.’
De HEDAT-studie is erop gericht om nog beter inzicht te krijgen in de problemen en behoeften van dak- en
thuislozen. Wat maakt hen kwetsbaar? Wat is hun kracht? Hoe kunnen wij duurzaam herstel bereiken en
terugval voorkomen?

Op 17 augustus 2017 heb ik een brief verstuurd naar het college burgemeester en wethouders. U
heeft deze ontvangen op 8 september 2017. De brief ‘Streng en Hulpvaardig’ is in behandeling
genomen door het cluster Dienstverlening van de gemeente Rotterdam (zo is mij medegedeeld). Ik
weet niet in hoeverre een reactie heb ontvangen, mede doordat ik destijds nog dakloos was. In elk
geval stuur ik u nu via informatiebeheer@rotterdam.nl deze en enkele andere brieven. In deze
brieven, onder andere aan Stichting Klachten en Geschillen Zorg en Syncasso gerechtsdeurwaarders,
heb ik het over ‘onjuist geachte bestuurshandelingen’. Zoals u leest gaat het al terug naar 1983, maar
ook daarvoor waren er al ontwikkelingen gaande.
Ik merk op dat zowel het ministerie van Algemene Zaken als van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
komen met berichten waaruit op te maken valt dat de problematiek die zij eventueel veroorzaken
maar bij de rechter weggelegd moet worden. Wat is dit voor een houding?
Na mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ is
mij bericht gegeven vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie (namens E. Bervoets) dat het werd
gehouden voor een persoonlijke zaak en dat het mijn individuele zorg betreft. Nogmaals merk ik op
dat ook C. P. Benne mij niet nuttig is geweest en dat ik, zoals voorzegd, vanaf maart 2016 met
betalingsproblemen te maken zou krijgen.
De wetgever vervaardigd wetten die gevolgen hebben voor de burger. De burger draait op voor de
schade die de wetgever en de gezagsdrager veroorzaakt. Rechterlijke controle, in het bijzonder op
gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Hoe is het gesteld met de inrichting van de
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interne rechtsorde die ervoor dient te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe
strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger
zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Niemand kan zich aan het recht onttrekken, ook de overheid niet.
Ondanks mijn schrijven in 2015 aan A. Aboutaleb en tussenkomst in de persoon van C. P. Benne, ben
ik door de maatschappelijke dienstverlener niet geholpen op een wijze waarmee schulden zouden
zijn voorkomen. Ik heb vrijdag 8 juni een hoorzitting bij het CAK. Aangezien ik 3 januari 2017 uit huis
ben gezet en diverse goederen in beslag zijn genomen kan ik niet alle bewijsstukken overhandigen,
echter de gevolgen spreken voor zich: een toename van het aantal huishoudens dat met problematische schulden te maken heeft. Nu heeft Tamara van Ark ook nog het voornemen om burgers die
in de bijstand zitten te confronteren met ‘datagestuurd handhaven’. Een manier van handhaven dat
naar mijn inziens berust op zwendel (verkeerde administratie). Ook dient de handhaver bedacht te
zijn op onjuist geachte bestuurshandelingen dat plaatsvond in de periode tussen 1983 en nu.
Uit mijn communicatie met Syncasso gerechtsdeurwaarders van 7 juni 2018 mag u ook de essentiële
vraagstukken analyseren om met behulp daarvan tot een oplossing van de (groeiende) problematiek
te komen. Hetzelfde geldt voor de overige documenten welke ik u per e-mail d.d. 7 juni 2018 heb
toegestuurd. Het college van burgemeester en wethouders zal ik ook een kopie van dit bericht
sturen, teneinde aan deze problematiek een einde te maken op een wijze dat ik weer ‘normaal’ kan
deelnemen aan de maatschappij. De wijze waarop ik maar ook jongeren en andere burgers berooid
en beroofd worden bevalt mij allerminst.
Wat zou u hiervan vinden als deze 2 miljoen burgers uw kinderen zijn? Ik ben geen koning, maar ik
weet wel dat met het huidige bestuur het land niet naar behoren wordt geregeerd. Daar zie ik
gaarne snel verandering in komen!
Ik zie gaarne uw reactie tegemoet!
Hoogachtend,

Lambert Speelman
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