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Onderwerp:1-Klacht over de functionering van de Wethouder de heer 
Brandligt 

Hij is liefde vol tevens goed persoon tevens van een goed politieke partij 
afkomstig, toch niet in staat management te voeren en hij is als een kind bij 
de volwassenen dus bij zijn ambtenaren aanwezig en dan ben je niet als 
wethouder in staat wet in stand te houden, omdat jouw ambtenaren steeds jou 
bevelen in plaats van andersom te zijn. 

Weledelgestrenge volks vertegenwoordigers van de gemeente Delft, 

Naar aanleiding van stelselmatige afwijzingen van bijzondere bijstanden die 
volgens de wet de gemeente moet vergoeden, tevens stelselmatig opzettelijke 
afwijzingen en beledigingen van de gemeente ambtenaren, tevens frauderende 
ambtenaren van vooral afdeling Avtop verzekeringen en het niet functioneren 
van sommigen, heb ik tegen de eind verantwoordelijke persoon, de heer 
Brandligt een aanklacht ingediend. 
Hij heeft zelfs geen antwoord geven omdat hij zieh niet de verantwoordelijke 
wethouder ziet. Bijvoorbeeld een aanvraag ingediend voor de kosten van het 
griffiegeld. De ambtenaar heeft afgewezen tegen het besluit van de CRvB 
onder de naam dat het schuld is en de gemeente mag geen schulden 
vergoeden of dat de drie maanden inlevertijd gepasseerd zijn en daardoor mag 
de gemeente niet vergoeden terwijl de drie maanden tijd niet gepasseerd zijn. 
Zelfs de rechtbank heeft na verloop van een jaar een herinnering gestuurd en 
dan is het nieuw en minder dan drie maanden in handen is, Desondanks 
worden de kosten van het griffiegeld niet vergoed en Verdere vragen worden 
niet beantwoord. 
Direct daarna heeft de rechtbank onder de naam van de zelfde zaak, een 
nieuw nota van huidige, nieuwe tijd toegestuurd en dan kan de gemeente dit 
niet weigeren en zeggen het langer is dan drie maanden en of dat een schuld 
is (en de schuld wordt niet vergoedt als bijzondere bijstand), toch wordt deze 
nieuwe nota die na het verstrijken van een jaar gestuurd is door de griffier, 
wordt niet vergoedt. Dus dit is bewuste schending van de wet tevens 
discriminatie van de aanvrager is. De cliënte waarvan ik als vertegenwoordiger 
aanvraag deed, heeft een inkomen dat ver onder de beslag vrije voet is. Dus 
ze komt in ieder geval in aanmerking voor bijzondere bijstand. Maar de 
gemeente heeft na verstreken van een iaar afqewezen dus na verstreken van 
wettelijke tijd van zes weken, en de gemeente moet volgens de wet 1209-euro 
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boete betalen dat ik aan de wethouder via u vorder. 
Nu na zoveel tijd de gemeente heeft mij verwezen naar de rechter via de heer 
Krul de gemeente secretaris. Dus de gemeente secretaris doet dit bewust met 
de niet functionerende ambtenaren mee om de wet te sehenden. Dus de 
gemeente Delft schendt de wet en discrimineert migranten opzettelijk. Daarom 
stel ik de gemeenteraad op de hoogte van de daden. De heer Brandligt heeft 
de klacht ontvangen over de personen die beledigingen uiten en frauderen en 
daarover heeft hij na het verstrijken van een jaar ook geen antwoord gegeven 
ondanks herhaalde verzoeken. De heer Brandligt is te lief voor frauderende 
ambtenaren. Met de andere woorden is de wethouder niet in staat 
management te voeren en met andere woorden de ambtenaren zijn, zijn baas 
en bevelen aan hem wat hij moet doen terwijl hij het eind verantwoordelijke is 
en hij is de baas van de ambtenaren en hij de wethouder is en dus degene die 
de wet in takt moet houden en beschermen en daardoor heeft hij de naam de 
wethouder heeft gekregen. 
De voorganger van de heer Brandligt was mw. Saskia Bolten en zij was een 
serieuze wethouder die haar verantwoordelijkheden kende en regelmatig met 
de ambtenaren van haar afdeling sprak en hen corrigeerde en moesten zij zieh 
aan de wet houden en zij hield een goed toezlcht, maar de heer Brandligt weet 
niet wat hij moet doen. Hij doet alleen zieh bekend te maken, in meerdere 
plaatsen vertegenwoordigd worden en geld verdienen en niets doen. 
Daarom vorder ik zijn ontslag aan de gemeenteraad. Een lieve wethouder 
hebben wij niet nodig, maar een wethouder nodig die de wetten die in zijn 
afdeling gelden, moet studeren en goed toezicht houden voor de toepassing 
van die wetten, maar studeert hij niet of durft niet tegen een frauderende 
ambtenaar iets te zeggen omdat hij gekozen wil blijven. Net zo als een kind 
dat naast de volwassenen loopt en ieder zegt hoe hij moet lopen en of waar hij 
moet !open. Een kind mag niet wethouder zijn of wethouder blijven waar het 
aantal volwassenen meer dan genoeg is. 
Gaarne uw beoordeling verzoek ik u en stuur als bijlage een aantal bewijzen 
naar u toe. Ik wil ook van mijn burger recht gebruik maken en aanwezig te 
zijn in de gemeenteraad om extratoelichting te geven. 
Hoogachtend --., 

\ 
J: ~ , 

L· ,, 


