4 mei 2019
Aan
Burgemeester Klaas Smit
Postbus 109, 9300 AC Roden
Aan
B & W Gemeente Noordenveld
Postbus 109, 9300 AC Roden
C.C.
Mw Van Zanten
C.C. Secretaris bezwaar Dhr. J. Zwiers
Postbus 109, 9300 AC Roden
BEZWAAR inzake corrupte afhandeling van mijn bezwaren, uw kenmerk 1900329.
Geachte Burgemeester & Geachte Burgemeester en Wethouders,
Als eerste reactie zult u waarschijnlijk willen reageren met; Uw zaak is reeds door ons behandeld
en derhalve afgesloten, u dient zich te melden bij de Bestuursrechter.
Dit bezwaar gaat wel ergens over, namelijk of onze Democratie nog bestaat of niet en als u zijnde
Burgemeester of als B&W nu niet alsnog ingrijpt, is de Gemeente Noordenveld Ambtelijk corrupt
vanwege de bij de Gemeente Noordenveld intern heersende narcistische mores.
Tevens kan ik stellen, door de vele malen herhaalde algoritmische behandeling die de Overheid
mij heeft gegeven, helemaal van de Raad van State t/m heden de Gemeente Noordenveld, mits
de Gemeente Noordenveld tot inkeer komt, dat binnen de Gemeente Noordenveld de
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis dé geldende gedragsnorm is.
Over de heersende ‘mores’ kunt u info terugvinden op mijn website narcistenbuster.nl
Ook over de ‘herhaalde gedragingen’ kunt u diverse voorbeelden vinden op dezelfde website en
mijn andere website hoedenkik.nl
Om een psychiatrische stoornis aldus te kunnen benoemen dien je het gedrag bij herhaling vast te
kunnen stellen en dien je psychiater te zijn, ik ben evenwel afgestudeerd PAM opgeleid inzake de
stoornis narcisme, te zien op mijn CV die ook te vinden is op mijn website narcistenbuster.nl
Ik wens dat de Gemeente Noordenveld met mij spoedig het intake-gesprek aan gaat om samen te
kijken naar de mogelijkheden vanwege mijn, de Gemeente Noordenveld bekend zijnde en aldus
benoemd zijnde, precaire situatie.
Als ik naar de corrupte bestuursrecht dien te gaan, waar ik niet voor schromen zal, zal ik de in
mijn motivatie benoemde punten op de Balie leggen.
Ik zie uit naar uw spoedige eerste voorlopige schriftelijke reactie binnen twee weken.
Hoogachtend
Robbert Huijskens
Lindelaan 18
9342PL Een
Hieronder mijn motivatie waarom ik gewoon weer bij de Gemeente Noordenveld zelf bezwaar
indien tegen de behandeling van mijn bezwaar die allemaal narcistische gedragingen betreﬀen.

1/5

Een lijst narcistische gedragskenmerken kunt u vinden op mijn website, kopje;
Contact Gegevens —> De Auteur.
Punt 1
Mijn eerste ingediende bezwaar is niet op de correcte inhoud behandeld.
De behandeling zoals in de kopie bijlage beschreven is een op narcistische wijze
gemanipuleerde behandeling die niet de inhoud van mijn eerste bezwaar behelsd.
Zo heb ik mijn initieel bezwaar op de handelswijze / gedrag van de heer Algra namens de
Gemeente Noordenveld al met een E-mail kenbaar gemaakt aan de heer Algra alvórens de heer
Algra namens de Gemeente Noordenveld überhaupt besloot de behandeling van mijn
bijstandsaanvraag te staken.
Mijn ingediend bezwaar ging en gaat over de behandeling annex gedrag van de heer Algra
namens de Gemeente Noordenveld.
De Commissie heeft een advies uitgebracht inzake of de Gemeente Noordenveld wettelijk juist
heeft gehandeld, daar heb ik mijn bezwaar inhoudelijk niet over ingediend, ik heb voordat de heer
Algra namens de Gemeente Noordenveld de behandeling van mijn aanvraag gestopt heeft al
aangegeven een klacht in de zullen dienen tegen de handelswijze gedrag (het narcisme) te berde
gebracht door de heer Algra uit naam van de Gemeente Noordenveld.
Punt 2
Tijdens de mondelinge hoorzitting van 27 maart 2019 is er door de voorzitter nog gepoogd mijn
bezwaar weg te leiden naar de heer Algra als rechtspersoon.
Ik heb ter hoorzitting verteld dat mijn klacht tegen de Gemeente Noordenveld was gericht.
De heer Algra trad op namens de Gemeente Noordenveld en nergens kon ik uit afleiden/opmaken
dat de heer Algra niet namens de Gemeente Noordenveld handelde.
De heer Algra communiceerde zowel in de E-mail als poststukken onder het logo van de
Gemeente Noordenveld.
Ook een uitkering dient verstrekt te worden vanuit de Gemeente Noordenveld en wordt niet
gedaan door de heer Algra.
Punt 3
In mijn eerdere bezwaren heb ik aangegeven dat de heer Algra bezig was met een eigen bedrijf en
dat de ISD opgeheven zou worden, mede dat er mogelijk sprake zou zijn van
belangenverstrengelingen tussen de Gemeente Noordenveld en het bedrijf van de heer Algra.
Punt 4
De afhandeling van mijn bezwaren zijn door de commissie verdraaid naar ‘alsof ik een bezwaar
heb ingediend tegen de stopzetting van de behandeling van mijn aanvraag’.
Dat is een uit context halen van mijn ingediend bezwaar.
Tijdens de hoorzitting is ook duidelijk ter sprake gekomen waar het mij om ging.
Ik wilde een gesprek hebben over de mogelijkheden.
In de notulen staat genoteerd dat er ‘een gesprek’ was geweest.
Mw. Van Zanten gaf dat ook aan tijdens de hoorzitting.
De Commissie schrijft dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden.
Ik ben bij het ISD loket geweest, heb daar een formulier meegekregen en mij is verteld dat de ISD
heel veel informatie wilde krijgen.
Dat is geen gesprek maar mededelen van primaire eisen.
Een ‘intakegesprek’ is het eerste ‘gesprek’ alwaar de precaire situatie wordt besproken, zo’n
gesprek heeft nog nóóit plaatsgevonden.
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Punt 5
Tijdens de hoorzitting heeft de commissie heel duidelijk gevraagd waarom er geen gesprek kon
plaatsvinden.
Mw. Van Zanten stelde dat dit gesprek er al wel was geweest aan het loket.
Vervolgens staat er in het advies van de commissie dat ik niet genoeg gegevens had ingebracht.
Sterker nog, Mw. Van Zanten vertelde zelf tijdens de hoorzitting dat zij aan de hand van de reeds
ingebrachte stukken kon zien dat mijn situatie precair was!
Ook de commissie sprak uit dat zij dat ook al had gezien op basis van de reeds aanwezige
veelheid van ingebrachte stukken.
Tevens sprak de Commissie ook uit te snappen dat ik, gezien de hoeveelheid informatie die ik al
had ingebracht verdere inspanning niet zo zinnig leek als er niet éérst een intakegesprek was
geweest waarin de mogelijkheden éérst doorgesproken konden worden zodat er geen zinloze
inspanningen werden verricht.
De inhoud van het advies van de Commissie is een manipulatieve verdraaiing van de feiten en een
wegleiden van mijn initiële bezwaar dat gaat over ‘narcistische wangedraging’.
Mijn huidig bedrijf heeft ook als doelstelling ‘gedrag’ te duiden, het meest nuttig soort van bedrijf
in deze tijd en tevens ook heel lastig voor de Overheid.
Onderdeel van mijn trainingsprogramma is dan ook bijna 25 jaar ervaring met de Rijks Overheid
zelf. Mijn andere opleidingstrainingen lagen in de privésfeer waar ernstig narcisme heerste en ook
Justitie Nederland die zelf kinderporno maakte van mijn dochtertje binnen een valse
zedenaangifte om aldus karakter moord en vals bewijsmateriaal te maken, hetgeen ook al 25 jaar
in de Justitiële doofpot wordt gehouden vanwege de heersende narcistische mores.
Punt 6
Als ervaringsdeskundige op vele gebieden kies ik mijn woorden zorgvuldig en plaats ik waar ik dat
juridisch relevant vind mijn komma’s en punten zorgvuldig.
Ik vind dat de heer Zwiers zijn werk zorgvuldig gedaan heeft. Zo vind ik het netjes dat de notulen
gelijk met de beslissing zijn meegestuurd.
Ik ga er daarom vanuit dat de heer Zwiers de woorden zoals geschreven in de laatste zinnen van
zijn notulen in de snelligheid heeft geschreven.
De heer Huijskens zegt plannen te hebben, maar die zijn voor veel mensen ongrijpbaar. Als je over
het onderwerp narcisme hebt, gaan er veel deuren dicht. Dat maakt hem niet uit. Hij vindt dat
belangrijk.
Zoals het genotuleerd is dekt het niet de lading van wat mijn bedrijf doet en kan je mij juist ook
gaan zien als zo iemand die mijn bedrijf juist bestrijdt.
Punt 7
Ik vind het hoogst merkwaardig dat de beslissing namens Burgemeester & Wethouder is
behandeld en ondertekent door Mw. Van Zanten Juridisch kwaliteitsmedewerker.
Het was Mw. Van Zanten die namens de Gemeente Noordenveld de directe partij was tegen mijn
bezwaar.
Mijn eerdere bezwaren betreﬀen nou juist dé kwaliteit van behandeling / gedrag van de Gemeente
Noordenveld.
Het advies van de Commissie en dus de afhandeling daarvan uitgevoerd door Mw. Van Zanten
zelf ruikt ernstig naar haar eigen kwaliteitspaadje schoonvegen, hetgeen wederom een van de
vele narcistische kenmerken is.
Zo kan ik nu niet concluderen of de afhandeling van mijn klacht überhaupt wel via B&W is gegaan
of dat deze middels Ambtelijke corruptie is weggewerkt!
Ik krijg zelfs vraagtekens of er wellicht sprake kan zijn van belangen verstrengeling tussen
Mw. Van Zanten en de heer Algra.
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Juist dat de beslissing niet is ondertekend door de Burgemeester en de Secretaris wijst voor mij
op ambtelijke corruptie omdat het Mw. Van Zanten is die voor de Commissie de betrokken partij
was namens de Gemeente Noordenveld.
Tevens staat onderaan de beslissing dat ik bij vragen contact op kan nemen met Mw. Van Zanten
onder haar doorkiesnummer 050 5027403
Bij belangrijke beslissingen hoort de handtekening van de Burgemeester eronder te staan.
Als voorbeeld: Ik heb hier een brief van de Gemeente Noordenveld als reactie op mijn bij B&W
ingediend inzake ‘het Groningenveld in tien jaar leeg’, het antwoord is ondertekend door de
Burgemeester en de Secretaris. 17 oktober 2018, zaak 354524.
Punt 8
De niet geheel correcte weergave van veel meer dat ik gezegd heb binnen context notulen;
De heer Huijskens zegt plannen te hebben, maar die zijn voor veel mensen ongrijpbaar. Als je over
het onderwerp narcisme hebt, gaan er veel deuren dicht. Dat maakt hem niet uit. Hij vindt dat
belangrijk
Dit is dan ook dé reden waarom de commissie geadviseerd heeft en de Gemeente Noordenveld
mijn aanvraag gestorneerd heeft. Het gedrag wordt niet beoordeeld, slechts of de dode regels
goed zijn gevolgd.
De hele reden dat ik niet dan wel, niet genoeg informatie heb gegeven is een drogreden, ik heb
het heersend narcisme binnen de Gemeente Noordenveld blootgelegd en voor het vertellen /
bekend maken van die waarheid word je bestraft in Nederland, des nodig afgemaakt en mag je
gaan zwerven als je de huur niet meer kunt betalen.
De uitgewerkte notulen zijn van 24 april 2019, dat is 4 weken na de zitting.
Als u deze brief ontvangt staat die ook al op mijn website narcistenbuster.nl onder uw eigen kopje
‘Gemeente Noordenveld’.
Punt 9
Een zeer interessant tabblad op mijn website is De Aardgas Klimaat Leugen.
Het is namelijk zo dat voormalig Minister Kamp in een debat in de Tweede Kamer in 2015 al
verteld dat de Gemeenten dienen op te treden bij ernstige geluidsoverlast.
Het is de afwerende houding van de NAM en de Gemeente Noordenveld geweest dat ik zelf maar
op onderzoek ben uitgegaan en het resultaat onder de pagina ‘De Aardgas Klimaat Leugen’ is het
direct gevolg van het gedrag van de NAM en de Gemeente Noordenveld.
Evenals ik nu een hele trieste Overlijdensadvertentie heb kunnen zetten onder uw eigen pagina op
mijn website.
Als je het lusje van de schoenveter namelijk eenmaal gevonden hebt trek je de verborgen agenda
achter de poppenkast democratie zo open.
We zijn nooit een democratie geweest, Nederland is een monarchie. Een monarchie en
democratie kunnen niet samen door een deur behalve als het een poppenkast is.
Punt 10
Onze Grondwet is tweeledig, rechten en plichten voor burgers én Overheden.
ARTIKEL 7 GRONDWET
Mijn wapenverlof is in 2011 ingenomen op corrupte narcistische basis en daarna vanuit de mores
bedekt, hetgeen een schending van artikel 7 is, de vrijheid van meningsuiting.
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ARTIKELEN 11, 20, 21, 22 GRONDWET
11 De onaantastbaarheid lichaam.
De Gemeente Noordenveld doet niets met de aantasting van onze lichamen door de NAM terwijl
zij daartoe verplicht is. Wij takelen fysiek steeds verder af en raken uitgeput.
Dat is schending van de Grondwet.
20 Bestaanszekerheid; sociale zekerheid. Gemeente Noordenveld faalt door eigen gedrag.
21 Milieu, de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. Gemeente Noordenveld faalt inzake ernstige
overlast NAM UGS Norg.
22 Volksgezondheid; woongelegenheid. Gemeente Noordenveld faalt omdat zij niet ingrijpt in
ernstige overlast door NAM UGS Norg. De Laag Frequente golven zijn schadelijk voor het
lichaam.
Hetzelfde corrupte mores gedrag heb ik kort geleden al beschreven aan het eind in
‘De Sluipmoordenaar LFG Energiegolven’ onder kopje ‘De Aardgas Klimaat Leugen’.
Punt 11
Conclusie, uit studie van al het narcistisch gedrag over de jaren kan ik nu, door de handelswijze
van de Gemeente Noordenveld, afleiden dat Nederland helemaal geen democratie is maar een
strikte Monarchie met de Overheid als de lakeien van de Monarchie die niet dienstbaar is aan het
Volk maar aan de Monarch.
Daarover komt nog wel een website publicatie.

CONCLUSIE:
Ik hoor het wel.
De Rechtspraak poogt mij al jaren uit de Rechtbanken te houden want de meeste Rechters
volgen de mores die bij een Monarchie hoort en handelen dus corrupt.
Ik maak ze vervolgens af op mijn website onder grondwetsartikel nummer 7.
Zie de stukken op mijn websites.
Als ik een oprechte Rechter krijg verwijst die de zaak terug naar de Gemeente Noordenveld.
Bedenk dat ik dit alles niet veroorzaak.
Mocht u dat denken leest u niet op inhoud maar handelt u zoals een narcist zou doen
hetgeen voorspelbaar gedrag is als je het standaard algoritme van de narcisten kent.
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