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1. Inleiding, opdracht en onderzoeksverantwoording 

1.1 Aanleiding  

Het dossier dat bekend staat als de ‘gondelaffaire’ heeft gedurende een aantal jaren (van tijd tot tijd) 
tot onrust geleid in de Delftse politiek. Oorsprong van de gondelaffaire is het idee van een 
restauranthouder om met gondels in de grachten van Delft te varen. In dit kader had deze 
restauranthouder (de heer Daga) op 28 mei 2004 een gesprek met de toenmalig Delftse wethouder 
Baljé en een aantal gemeenteambtenaren in zijn restaurant in Delft. Na het gesprek bleef de 
wethouder nog enige tijd zitten, consumeerde wat en telefoneerde met verschillende mensen,  
waaronder de heer Verkerk, destijds nog wethouder in Den Haag en burgemeesterskandidaat voor 
gemeente Delft en per 15 juli 2004 burgemeester van Delft. Alles werd opgenomen op 
bewakingscamera’s. De opnames werden door de restauranthouder bewaard.  

Wanneer in april 2005 (ongeveer een jaar later) blijkt dat wethouder Baljé de gemeente zal verlaten 
voor een andere baan en restauranthouder Daga vreest dat daarmee de subsidiemogelijkheden 
voor het gondelproject zullen vervallen, meldt de restauranthouder aan wethouder Baljé dat hij 
beeldmateriaal heeft waarop zou staan dat de wethouder beloften doet. Restauranthouder Daga 
toont een deel van de beelden van gesprekken die de heer Baljé op 28 mei 2004 voerde aan enkele 
raadsleden van de gemeente Delft. De gefilmde telefoongesprekken vormen voor verschillende 
betrokkenen aanleiding om vraagtekens te zetten bij de integriteit en wijze van opereren van 
wethouder Baljé. Een van de raadsleden brengt dit in de openbaarheid. De gemeente verricht een 
beknopt intern onderzoek. Hoewel in dit onderzoek geen aanwijzingen of signalen aan het licht zijn 
gekomen die een nader en intensiever onderzoek binnen de ambtelijke organisatie van Delft naar 
de geuite beschuldigingen aan het adres van wethouder Baljé rechtvaardigen, treedt de wethouder 
toch vervroegd af. 

De zaak loopt daarna nog lang door, met een strafrechtelijk onderzoek tegen de restauranthouder, 
de ex-wethouder en een raadslid (waarna sepot volgt) en langdurige juridische procedures van 
enkele betrokkenen tegen elkaar. Het handelen van wethouder Baljé, restauranthouder Daga en 
een van de raadsleden, de heer Stoelinga, wordt daarin getoetst.  

Na circa acht jaar wijdt het programma Brandpunt op 29 januari 2012 een uitzending aan de 
kwestie, waardoor het dossier weer in de aandacht komt te staan. In die uitzending komt aan de 
orde dat de gemeente geen onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar mogelijke belangen-
verstrengeling van wethouder Baljé. Ook worden delen van de opgenomen beelden getoond. Aan 
burgemeester Verkerk wordt de vraag gesteld of hij akkoord zou gaan met een extern onderzoek 
naar de rol van hemzelf destijds waarop de heer Verkerk antwoordt dat als er twijfels zijn aan zijn 
integriteit hij hiervoor open staat.  

Burgemeester Verkerk constateert in aanloop naar de uitzending dat er zou kunnen worden 
getwijfeld aan zijn integriteit en verzoekt de Commissaris van de Koningin om een onafhankelijk 
onderzoek.  
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De Commissaris van de Koningin heeft hierop advies ingewonnen bij de heer prof. J. de Ridder en 
de heer dr. A. Cachet, waarna besloten is tot het instellen van een extern onderzoek onder 
begeleiding van een begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie bestaat uit de heren 
Cachet, Daemen en Marijnen. Op advies van de begeleidingscommissie is onderzoeksbureau 
Berenschot (na een onderhandse aanbesteding) gevraagd om een (voor)onderzoek naar de 
kwestie te starten.  

Deze rapportage is het resultaat daarvan. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De gondelaffaire is reeds circa acht jaar geleden begonnen. De zaak kent een lange geschiedenis. 
Het onderzoek zou niet de gehele gondelaffaire moeten betreffen, zo luidde de wens van de 
betrokkenen. De commissaris van de Koningin heeft dan ook eerst advies ingewonnen van pre-
adviseurs de heer prof. J. De Ridder en vervolgens bij de heer dr. A. Cachet. 

De heer prof. J. de Ridder concludeert in zijn advies dat er geen onderzoek denkbaar is dat elke 
twijfel omtrent de integriteit van de burgemeester op feitelijke gronden geheel kan wegnemen. Als 
met een onderzoek nieuwe betrouwbare feiten kunnen worden vergaard dan kan dat twijfels wel 
verminderen, maar de mogelijkheden om deze feiten te vergaren schat hij uiterst klein in. Meer dan 
om het opheffen van een gebrek aan feiten, gaat het volgens professor de Ridder om de politieke 
waardering van die feiten. De vraag naar de integriteit van burgemeester Verkerk hangt dan ook af 
van het oordeel van de gemeenteraad. 

De heer Cachet overhandigt op 21 februari 2012 zijn advies inzake het verzoek van burgemeester 
Verkerk (van 27 januari 2012) aan de Commissaris van de Koningin. Een nieuw onderzoek naar de 
gehele gondelaffaire lijkt Cachet weinig zinvol. Wel adviseert hij gehoor te geven aan het verzoek 
van de burgemeester in de vorm van een beperkt onderzoek onder een aantal voorwaarden. Het 
onderzoek zou zich in dat geval moeten richten op het doen en laten van de heer Verkerk in deze 
affaire; als wethouder van Den Haag en als burgemeester van Delft en over de vraag of hem wat 
betreft integer handelen iets te verwijten valt.  

Toen de kwestie op basis van deze adviezen – onder condities – te onderzoeken leek, heeft 
Berenschot een vooronderzoek gedaan naar de vraag hoe het onderzoek afgebakend zou kunnen 
worden. 

Berenschot heeft aangegeven dat de rol van de heer Verkerk op een aantal specifieke momenten 
nooit is onderzocht en dat in strafrechtelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar anderen niet is 
gekeken naar de rol van de burgemeester. Voorts is een aantal bronnen nog niet betrokken bij 
eerder onderzoek. En tot slot is er veel schriftelijk materiaal voorhanden over de kwestie. 

Berenschot heeft derhalve aangegeven dat de kwestie te onderzoeken is en dat de hoofdvraag van 
het onderzoek zou kunnen luiden: 

Heeft de heer Verkerk in zijn doen en laten met betrekking tot de gondelaffaire in strijd 
gehandeld met geldende wetgeving, geldende gedragscodes en algemene regels van behoorlijk 
bestuur? 
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Als afbakening voor het onderzoek zouden vijf specifieke momenten in de hele affaire kunnen 
gelden. Op de eerste twee momenten was de heer Verkerk burgemeesterskandidaat (voor het 
burgemeesterschap van Delft), op de laatste drie momenten was de heer Verkerk daadwerkelijk 
burgemeester van de gemeente Delft: 

ò Moment 1: Opgenomen telefoongesprekken tussen toenmalige Haagse wethouder en 
burgemeesterskandidaat Verkerk en Delftse wethouder Baljé, in een restaurant (mei 2004). 

ò Moment 2: Eventuele betrokkenheid van toenmalige Haagse wethouder Verkerk bij 
ontwikkelingen met betrekking tot grondtransactie(s) voor de nieuwbouw van een voetbalstadion 
in Den Haag. 

ò Moment 3: Reactie(s) burgemeester Verkerk op signalen van de heren Stoelinga en Daga over 
beeldmateriaal wethouder Baljé. 

ò Moment 4: Discussie en besluitvorming (in college) met betrekking tot intern onderzoek door 
gemeentesecretaris Delft naar gondelsubsidie en gedrag wethouder Baljé. 

ò Moment 5: Besluitvorming (in college) over vergoeden juridische kosten (oud)wethouder Baljé 
met betrekking tot gondelaffaire.  

Bij deze te onderzoeken momenten heeft Berenschot direct in eerste aanleg tijdens het 
vooronderzoek een lijst van beschikbare bronnen aangelegd. 

Een van de condities die door pre-adviseurs De Ridder en Cachet zijn genoemd als 
randvoorwaarden voor een productief onderzoek betreft de instemming van zoveel mogelijk 
betrokkenen (dus – indien mogelijk – ook van de gemeenteraad van Delft) met de probleemstelling 
en onderzoeksopzet. 

Om zich hiervan te vergewissen heeft de Commissaris van de Koningin met het 
fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad gesproken over het onderzoek. Op 5 juni 2012 heeft 
het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad van Delft – in het bijzijn van de Commissaris van 
de Koningin – gesproken (naar aanleiding van het vooronderzoek van Berenschot) over een 
mogelijk onderzoek. Het fractievoorzittersoverleg heeft bij die gelegenheid positief geantwoord op 
de volgende vragen die door de Commissaris van de Koningin aan het presidium zijn voorgelegd: 

ò “Kunt u instemmen met de uitgangspunten en de mogelijk te onderzoeken momenten die door 
Berenschot zijn geformuleerd?  

ò Kunt u bevestigen dat de beschikbare informatie die is opgenomen in dit overzicht in uw ogen 
toereikend is om het voorgenomen onderzoek te kunnen uitvoeren en de hoofdvraag (…) 
afdoende te beantwoorden? 

ò Kunt u bevestigen open te staan voor de uitkomsten van het voorgenomen onderzoek en deze 
te laten meewegen in uw oordeelsvorming over de integriteit van de burgemeester?” 

Deze vragen zijn alle drie door het fractievoorzittersoverleg met een volmondig ‘ja’ beantwoord. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Commissaris van de Koningin de scope en hoofdvraag van het 
onderzoek vastgesteld. Vervolgens heeft Berenschot op 2 juli 2012 van de Commissaris van de 
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Koningin de opdracht gekregen om het hoofdonderzoek – met de hierboven vermelde onderzoeks-
vraag en afbakening – uit te voeren. 

1.3 Rol begeleidingscommissie  

Het onderzoek is begeleid door een commissie, bestaande uit dr. A. Cachet, dr. H.H.F.M. Daemen 
en mr. M.J.H. Marijnen.  

De Commissaris van de Koningin is formeel opdrachtgever van het onderzoek. Om de 
onafhankelijkheid van het onderzoek te benadrukken, heeft hij ervoor gekozen om deze 
begeleidingscommissie in te stellen. De begeleidende rol van de begeleidingscommissie is als volgt 
ingevuld: 

De begeleidingscommissie heeft de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Namens de Commissaris 
van de Koningin stelt de commissie de kaders voor het uit te voeren onderzoek en bewaakt deze 
tijdens de uitvoering. Hieronder vallen bijvoorbeeld beslissingen over de scope van het onderzoek, 
het normenkader waaraan wordt getoetst, bewaken van het vooraf afgesproken onderzoeksprotocol 
met de onderzoeksprocedures. Wat wel en niet onderzocht dient te worden, valt onder de 
verantwoordelijkheid van de begeleidingscommissie.  

Berenschot heeft de verantwoordelijkheid voor het eindrapport. Binnen de door de begeleidings-
commissie gestelde kaders is het onderzoek uitgevoerd.  

Na de afronding van het eindrapport geeft de begeleidingscommissie een zelfstandig oordeel over 
het onderzoeksrapport en de conclusies en zendt dat met de rapportage aan de Commissaris van 
de Koningin. 

De Commissaris van de Koningin neemt op het moment dat hij de eindrapportage ontvangt van de 
begeleidingscommissie (voor het eerst) kennis van de inhoud van de rapportage. 

1.4 Onderzoeksopzet en -aanpak 

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben wij ons gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

Alleen feiten doen ertoe: Berenschot maakt in haar onderzoeken onderscheid tussen feiten, 
geruchten en meningen. Enkel op basis van feiten komt Berenschot tot een oordeel over eventueel 
geschonden regels.  

Veeleisend ten aanzien van documenten: Juist omdat Berenschot haar onderzoeken en oordelen 
baseert op feiten, zijn wij veeleisend ten aanzien van het verzamelen van te onderzoeken 
documenten. Dit kan ook betekenen dat Berenschot het College van BenW of de gemeenteraad 
kan verzoeken geheimhouding van bepaalde documenten af te halen zodat deze documenten voor 
het onderzoek kunnen worden gebruikt. Als het gaat om vertrouwelijke documenten van derde 
partijen zal Berenschot in overleg treden om te achterhalen in hoeverre van die vertrouwelijke 
documenten gebruik mag worden gemaakt.  
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Op basis van hoor en wederhoor: Berenschot gebruikt hoor en wederhoor om feiten nog scherper te 
krijgen en om betrokkenen in staat te stellen feiten aan te vullen. Hoor en wederhoor vindt plaats op 
de gespreksverslagen van de gehouden interviews. Aangezien het onderzoek betrekking heeft op 
zijn rol, is de heer Verkerk daarnaast in de gelegenheid gesteld te reageren op het 
(concept)feitenrelaas, de (concept)analyse en bevindingen en de (concept)conclusies.1  

Zorgvuldigheid naar betrokken actoren: Onderzoeken naar de handelwijze van personen kunnen 
een enorme invloed hebben op het leven van betrokkenen. Vandaar dat Berenschot bij dergelijke 
onderzoeken maximale zorgvuldigheid betracht, onder andere door betrokkenen in staat te stellen 
gebruik te maken van hoor en wederhoor, door gespreksverslagen niet aan de opdrachtgever en 
externen te verstrekken, door relevante personen zorgvuldig, transparant en sensitief te benaderen. 

Vertrouwelijkheid: Berenschot behandelt alle verkregen informatie vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat 
Berenschot niet naar externen zal communiceren over de gang van zaken tijdens het onderzoek. 
Ook na afloop van het onderzoek zal Berenschot niet uit eigen beweging met externen over het 
onderzoek communiceren. 

Duidelijkheid over opdrachtgeverschap: Voor een goed verloop van het onderzoek is het van belang 
dat bij de start duidelijk is wie de opdrachtgever van het onderzoek is. In casu is dit formeel de 
Commissaris van de Koningin. Een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de heer 
Cachet zal het onderzoek begeleiden, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek bij 
Berenschot ligt en de begeleidingscommissie de hiervoor reeds nader omschreven 
verantwoordelijkheden heeft als gedelegeerd opdrachtgever. 

De uitvoering van het onderzoek zag er als volgt uit. 

Fase 1: Voorbereiding: vaststellen onderzoeksprotocol en toetsingskader  

In deze fase is de onderzoeksopzet nader uitgewerkt, waarbij het normenkader is vastgelegd. Het 
normenkader is gebaseerd op vigerende wet- en regelgeving en andere bestaande gedragscodes. 
Het normenkader is vastgesteld door de begeleidingscommissie.  

Daarnaast is er in deze fase een onderzoeksprotocol opgesteld. Dit protocol omvat bepalingen 
omtrent de wijze waarop Berenschot omgaat met vertrouwelijke informatie. Dit is uitgereikt aan alle 
personen waarmee in het kader van het onderzoek is gesproken. Ook is een protocol opgesteld 
omtrent de rolverdeling tussen opdrachtgever, onderzoekers en begeleidingscommissie. 

  

                                                   
1 Conform de ROA gedragscode geven wij alleen oordelen over personen indien die in functie staan van de 
opdracht en niet voordat ‘betrokken perso(o)n(en) door hoor en wederhoor hun mening of oordeel kenbaar 
hebben kunnen maken’. Zie artikel 7.3 ROA gedragscode. 
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Fase 2: Dossierstudie 

Na genoemde formele voorbereidingen is gestart met het dossieronderzoek. In deze fase hebben 
wij een deskstudie uitgevoerd op basis van de aan ons verstrekte documenten (zie bijlage 2). 
Tijdens de verkennende fase is een eerste inventarisatie gemaakt van de aangereikte documenten 
en het beeldmateriaal. Gedurende het onderzoek zijn hier veel documenten aan toegevoegd. 

Fase 3: Interviews 

Voor het hoofdonderzoek zijn voor alle vijf te onderzoeken momenten interviews gehouden met 
betrokkenen. Een aantal betrokkenen zijn in het kader van meerdere te onderzoeken momenten 
geïnterviewd. In totaal zijn er tien interviews afgenomen.  

Al deze personen waren bereid om geïnterviewd te worden. Alle interviews zijn afgenomen op basis 
van een gespreksleidraad toegespitst op de gesprekspartner. Voorafgaand aan ieder interview is 
aan de gesprekspartner het onderzoeksprotocol voorgelegd. Van elk gesprek is een conceptverslag 
gemaakt, waarop de gesprekspartner de mogelijkheid heeft gekregen om te reageren. Na het 
verwerken van eventuele reacties zijn vervolgens de definitieve verslagen vastgesteld.  
Alle interviews zijn door twee adviseurs en in beslotenheid afgenomen. In bijlage 1 is een lijst van 
de geïnterviewde personen opgenomen.  

Aan de betrokkenen (de geïnterviewden, maar ook de vertegenwoordiging van de gemeenteraad, 
waarmee de Commissaris van de Koningin in aanwezigheid van Berenschot heeft gesproken) is 
gevraagd te verklaren dat alle relevante informatie, die deze perso(o)n(en)  bekend was, is 
aangeleverd. Desondanks hebben veel partijen gedurende het onderzoek, tot vlak voorafgaand aan 
de afronding, documentatie aangeleverd. 

Fase 4: Opstellen feitenrelaas 

Aan de hand van de uitgebreide dossierstudie en interviews is met betrekking tot de vijf te 
onderzoeken momenten een concept feitenrelaas opgesteld. Aangezien het onderzoek hem betreft, 
heeft de heer Verkerk de mogelijkheid gehad om te reageren op het concept feitenrelaas. Naar 
aanleiding van de reactie van de heer Verkerk heeft Berenschot een aantal wijzigingen van feitelijke 
aard overgenomen en een aantal zaken nog nader uitgezocht en onderbouwd. 
Tevens is dit concept feitenrelaas voorgelegd aan de begeleidingscommissie.  

Fase 5: Opstellen analyse en beoordeling 

Op basis van het definitieve feitenrelaas is de analyse opgesteld. De analyse is gebaseerd op de in 
het feitenrelaas genoemde feiten en documenten en op de interviews.  

Fase 6: Opstellen conceptrapportage 

De conceptrapportage bestaat uit het toetsingskader, het feitenrelaas, de analyse en bevindingen 
en de conclusies. Dit geheel is (in stappen) in het kader van de wederhoor procedure aan de heer 
Verkerk voorgelegd en besproken met de begeleidingscommissie.  
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Fase 7: Vaststellen definitieve rapportage 

In de laatste fase is het definitieve rapport vastgesteld en overhandigd aan de begeleidings-
commissie, die de rapportage heeft aangeboden aan de Commissaris van de Koningin van Zuid 
Holland, met een daarbij gevoegd zelfstandig oordeel van de begeleidingscommissie. 

1.5 Opbouw van het rapport 

Na deze inleiding volgt allereerst een opsomming van uitgangspunten voor het onderzoek 
(hoofdstuk 2). Vervolgens volgt in hoofdstuk 3 het feitenrelaas waarin we feitelijke gebeurtenissen 
beschrijven die relevant zijn om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het feitenrelaas is 
geordend in drie delen, de hoofdstukken 3, 4, en 5: 

ò de periode tot de aankondiging van het vertrek van de heer Baljé in april 2005.  

ò de periode tussen de aankondiging van het vertrek van de heer Baljé tot en met zijn vervroegd 
terugtreden en de afronding van het interne onderzoek per 13 mei 2005.  

ò de periode vanaf 13 mei 2005 tot en met het verzoek van de heer Verkerk om een onafhankelijk 
onderzoek in januari 2012. 

Na het feitenrelaas volgen in hoofdstuk 6 de analyse en bevindingen en in hoofdstuk 7 de 
conclusies. Daarna volgt een aantal bijlagen. 
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2. Uitgangspunten voor het onderzoek: ankerpunten reeds gevolgde 
juridische procedures en normenkader2 

2.1 Inleiding 

In dit onderzoek hanteren we een aantal uitgangspunten, die we als vaststaand ijkpunt hanteren. 
Ten eerste zijn dat de uitkomsten van reeds doorlopen juridische procedures. We hanteren deze als 
een gegeven.  Ze vormen net als het normenkader ankerpunten voor dit onderzoek. 

Een tweede categorie van uitgangspunten voor het onderzoek zijn de vooraf geëxpliciteerde 
normen waaraan we gedrag toetsen. De handelwijze van de heer Verkerk toetsen we aan:  

ò normen vastgelegd in de Gemeentewet 

ò normen vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur; vigerende gedragscode voor politieke gezagsdragers. 

2.2 Reeds gevolgde juridische procedures 

Ter inleiding op het feitenrelaas en de analyse hechten we eraan om een aantal juridische 
vaststellingen, die voor ons uitgangspunt vormen, op een rij te zetten. Dit is nodig om de feiten in dit 
dossier in het juiste perspectief te plaatsen én om de begrenzing van onze analyse weer te geven: 
uitspraken en beoordelingen van rechter of OM accepteren we immers uiteraard als een gegeven. 
We zetten hierna een aantal juridische feiten op een rij. 

Aangiftes van strafbare feiten; beoordeling Openbaar Ministerie 

Door verschillende betrokkenen zijn in mei 2005 aangiftes gedaan van strafbare feiten. 
Chronologisch zijn de volgende aangiftes te onderscheiden: 

ò Op 3 mei respectievelijk 7 mei 2005 doet wethouder Baljé aangifte jegens de heer Daga van het 
door middel van smaad(schrift) openbaarmaking van een geheim zich bevoordelen (chantage), 
het gebruik maken van een verborgen camera en het openbaar maken van beeld en geluid 
daarvan, alsmede van bedreiging.  

ò Op 3 mei respectievelijk 7 mei 2005 doet wethouder Baljé aangifte tegen het raadslid Stoelinga 
van laster en het verspreiden van smaadschriften. 

ò Op 10 mei 2005 is door raadslid Stoelinga aangifte gedaan tegen wethouder Baljé van corruptie 
en schending van het ambtsgeheim.  

ò Op 10 mei respectievelijk 9 juni 2005 is door de heer Daga jegens wethouder Baljé aangifte 
gedaan van bedreiging en het doen van valse aangifte. 

  

                                                   
2 Dit normenkader is op 18 juni 2012 vastgesteld door de begeleidingscommissie.  



 
 
 
 

 9

Met betrekking tot alle de hiervoor genoemde aangiftes heeft de Hoofdofficier van Justitie 
geoordeeld dat onderzoek naar de feiten geen aanleiding geeft tot vervolging wegens het ontbreken 
van voldoende aanwijzingen van schuld c.q. het ontbreken van wettig bewijs. Alle aangiftes zijn 
derhalve geseponeerd. De Hoofdofficier van Justitie heeft zijn beslissing gebaseerd op een 
omvangrijk onderzoek en rapport van de Rijksrecherche en heeft tot op heden geen aanleiding 
gezien om genoemde zaken te heropenen.  

Civiele procedures  

Met betrekking tot de ‘gondelaffaire’ zijn tevens diverse civielrechtelijke procedures doorlopen. Uit 
deze procedures volgt een aantal vaststellingen. 

In haar uitspraak d.d. 16 maart 2010 oordeelt het Gerechtshof ’s Gravenhage in de zaak van 
Leefbaar Delft, raadslid Stoelinga en de heer Daga jegens voormalig wethouder Baljé. Van belang 
voor onderhavig onderzoek zijn de volgende vaststellingen:  

ò Raadslid Stoelinga heeft op 2 mei 2005 niet onrechtmatig gehandeld jegens toenmalig 
wethouder Baljé, met de publicatie van een webcolumn waarin raadslid Stoelinga over 
toenmalig wethouder Baljé zegt: ‘Hij doet dermate verdachte uitspraken dat ik de indruk krijg dat 
wethouder Baljé corrupt is.’ Het Hof oordeelt over een aantal andere publicaties en media-
optredens over voormalig wethouder Baljé, dat deze ofwel niet aan raadslid Stoelinga zijn toe te 
rekenen, ofwel niet onrechtmatig jegens voormalig wethouder Baljé zijn. Deze vaststelling is in 
cassatie bij de Hoge Raad op 11 november 2011 bevestigd. 

ò De heer Daga heeft onrechtmatig gehandeld jegens toenmalig wethouder Baljé door het bewust 
openbaar maken van beeldopnamen van toenmalig wethouder Baljé. Deze vaststelling is in 
cassatie bij de Hoge Raad op 11 november 2011 bevestigd. 

2.3 Normenkader 

Gemeentewet 

De gemeentewet bevat de volgende relevante bepalingen: 

Hoofdstuk 4, de burgemeester; 

ò Artikel 65 bepaalt dat de burgemeester alvorens zijn ambt te aanvaarden, in handen van de 
commissaris van de Koningin, de volgende eed (verklaring en belofte) aflegt: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 
ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik)”. 

ò Artikel 67 bepaalt dat de burgemeester geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening 
ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn burgemeestersambt.  
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ò Artikel 68 bepaalt welke functies niet verenigbaar zijn met het ambt van burgemeester. 

ò Artikel 69 bepaalt in combinatie met artikel 15, eerste en tweede lid welke handelingen niet door 
de burgemeester verricht mogen worden.  

ò Artikel 69 bepaalt dat de raad voor de burgemeester een gedragscode vaststelt.  

ò Artikel 81 bepaalt dat de Raad kan regelen van welke beslissingen van de burgemeester aan de 
raad kennisgeving wordt gedaan. 

ò Artikel 170 bepaalt dat de burgemeester toeziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en 
uitvoering van gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een 
goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn 
betrokken. Meer algemeen stelt het artikel (zie artikel 170 lid 3) dat de burgemeester een goede 
behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden bevordert.  

Algemene wet bestuursrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op alle bestuursorganen en bevat 
algemene bepalingen die van toepassing zijn op het verkeer tussen burgers en bestuursorganen. 
Voor het onderhavige onderzoek is artikel 2:4 Awb van belang. Dit artikel bepaalt dat het 
bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult. Verder bepaalt het artikel dat het 
bestuursorgaan ertegen waakt dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame 
personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.  

Kort gezegd bepaalt artikel 2:4 dat (de schijn van) belangenverstrengeling moet worden voorkomen. 
In de door de raad aangenomen gedragscode zijn hierover nadere (concrete) gedragsafspraken 
gemaakt.  

Het handelen van bestuurders wordt niet alleen aan de wet getoetst, maar ook aan (deels 
ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het gaat dan om de volgende 
beginselen: gelijkheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, 
zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en het verbod op détournement de pouvoir. Deze 
beginselen hebben deels hun beslag gekregen in de hierna beschreven gedragscode voor het 
college van burgemeester en wethouders van Delft. 

Gedragscode 

De op 6 mei 2003 door de gemeenteraad van Delft aangenomen gedragscode voor het college van 
burgemeester en wethouders van Delft bevat de volgende relevante bepalingen: 

ò De leden van het college van B&W stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar 
bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. 
De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het 
primaire richtsnoer. 

ò Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, 
wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. 
Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders en de gemeenteraad, maar ook 
extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.  
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De kernbegrippen van bestuurlijke integriteit zijn dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, 
openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor in de 
gedragscode vastgelegde gedragsafspraken. Voor de inhoud van deze gedragsafspraken verwijzen 
wij kortheidshalve naar de genoemde gedragscode. Hieronder word de kernbegrippen nader 
toegelicht: 

Dienstbaarheid: het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de 
gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken. 

Functionaliteit: het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die 
hij vervult in het bestuur. 

Onafhankelijkheid: het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil 
zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een 
dergelijke vermenging wordt vermeden. 

Openheid: het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk 
is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn 
beweegredenen daarbij. 

Betrouwbaarheid: Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Een bestuurder houdt zich aan 
zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan 
voor het doel waarvoor die zijn gegeven.  

Zorgvuldigheid: Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op 
gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze 
worden afgewogen. 
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3. Feitenrelaas deel 1: De gondelaffaire tot aankondiging vertrek wethouder 
Baljé vanwege nieuwe baan 

3.1 Inleiding 

In 2004 speelt een aantal onderwerpen dat de basis legt voor wat later ‘de gondelaffaire’ is gaan 
heten. Het gaat hier primair om de gesprekken van de toenmalige Delftse wethouder Baljé die op 28 
mei 2004 in een Delfts restaurant heimelijk op beeld worden opgenomen. Rond deze tijd speelt ook 
de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Delft. De meest relevante 
gebeurtenissen die betrekking hebben op deze onderwerpen worden chronologisch weergegeven in 
dit hoofdstuk. Nog voor 2004 speelt de ontwikkeling van een nieuw stadion voor de voetbalclub 
ADO op het bedrijvenpark 'Forepark’ te Den Haag. De zogenaamde ‘Zegwaard locatie’ op dit terrein 
is een gespreksonderwerp tijdens een van de gesprekken die op vrijdag 28 mei 2004 opgenomen 
werd. We starten dit hoofdstuk met de ontwikkelingen die voor een goed begrip van dit dossier van 
belang zijn.  

We gaan niet specifiek in op de besluitvorming omtrent het verlenen van subsidie aan de heer Daga 
voor het laten varen van gondels in de grachten van Delft, aangezien dit geen onderdeel uitmaakt 
van de scope van het onderzoek. 

3.2 2000 - 2004: Besluitvorming met betrekking tot nieuw stadion ADO  

3.2.1 Besluitvorming Forepark 

Op 12 oktober 2000 wordt in een raadsvergadering door de gemeenteraad van Den Haag het 
principebesluit genomen om over te gaan tot de bouw van een nieuw voetbalstadion in Den Haag. 
Met het raadsvoorstel d.d. 8 februari 2002 genaamd ‘Locatiekeuze nieuwbouw stadion ADO Den 
Haag’ wordt openbaar dat het stuk grond van de heer Zegwaard mogelijk van belang zou kunnen 
zijn voor de realisatie van het ontwerp van het nieuwe ADO stadion te Den Haag. De Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling (DSO) maakt hierin een locatieafweging, waarbij de Forepark-locatie op 
vrijwel alle punten als beste naar voren komt. In dit voorstel is het volgende opgenomen: 

‘Voor de gewenste 2500 bezoekersparkeerplaatsen zijn er de volgende mogelijkheden: 
Uitgangspunt is een combinatie van het parkeren t.b.v. de commerciële functies (880-1500 
plaatsen, waarvan slechts 200 plaatsen op eigen terrein worden gesitueerd) en bezoekers 
parkeren. De nabij het toekomstig NS-station Ypenburg gelegen Zegwaard-locatie (een voormalige 
stortplaats met een substantiële grondvervuiling) biedt ruimte aan ca. 1800 parkeerplaatsen op het 
maaiveld.’ 

Met het gemeenteraadsbesluit van 14 februari 2002 wijst de gemeenteraad van Den Haag het 
Forepark (Prins Clausplein) aan als de definitieve locatie voor het stadion. Vanaf dat moment is 
openbaar en helder dat de zogenaamde Zegwaard locatie een voor de gemeente Den Haag 
interessant stuk grond is. 

In een raadsvoorstel inzake de ontwikkeling van het gebied bij het ADO stadion van vrijdag 2 mei 
2003, dat wordt behandeld in een openbare raadsvergadering, wordt de Zegwaard-locatie meer dan 
eens genoemd. Er wordt onder andere het volgende over gezegd:  
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“Op de particuliere locatie Zegwaard (voormalige vuilstort) is vooruitlopend op de definitieve 
parkeerlocatiekeuze het voorkeursrecht gevestigd. De eigenaar heeft te kennen gegeven niet mee 
te willen werken aan een vrijwillige verkoop van zijn perceel als parkeerterrein (….).” 

Het college van B en W van Den Haag stelt aan de gemeenteraad voor om een gemeentelijke 
bijdrage voor de bouw van het stadion beschikbaar te stellen en geld te bestemmen voor 
noodzakelijke infrastructurele aanpassingen voor bijvoorbeeld parkeer- en veiligheidsvoorzieningen. 
De gemeenteraad stemt hier op donderdag 15 mei 2003 mee in. Medio 2003 vraagt de Stichting 
Stadion Ontwikkeling een milieuvergunning aan. Eind 2003 werd het bouwplan voor het stadion op 
Forepark, door de wethouders Hilhorst en Stolte aangeboden aan de voorzitters van de betreffende 
raadscommissies. In dit bouwplan wordt meerdere malen letterlijk aan de ‘Zegwaard locatie’ en het 
belang hiervan voor de ontwikkeling van het stadion gerefereerd.  

In mei 2004 behoort het project ‘Forepark’ (en daarmee handelingen die de Zegwaard-locatie 
betreffen) tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Ontwikkeling en Wonen, de heer Hilhorst. Tussen 2004 en 2009 is met regelmaat 
verkennend onderhandeld over de mogelijke aankoop van de Zegwaard-locatie als onderdeel van 
het nieuw te bouwen stadion in Den Haag. Deze onderhandelingen werden op ambtelijk niveau 
namens de gemeente Den Haag gevoerd door de Algemeen directeur van DSO en de sector-
manager Grondbedrijf. Vast staat dat deze gesprekken niet hebben geleid tot een grondtransactie 
tussen de gemeente Den Haag en de heer Zegwaard aangaande de Zegwaard-locatie bij het nieuw 
te bouwen ADO stadion. Namens de gemeente Den Haag is verklaard dat de transactie geen 
doorgang heeft gevonden, omdat het verschil tussen de vraagprijs en de prijs die de gemeente voor 
ogen had, te groot was.  

De toenmalige wethouder Verkerk van Den Haag had geen aangelegenheden met betrekking tot de 
nieuwbouw van het stadion in portefeuille en was niet betrokken bij onderhandelingen over de 
Zegwaard-locatie. Ook de voormalig wethouder die dit dossier in portefeuille had, heeft verklaard 
geen herinnering te hebben aan enige betrokkenheid van de heer Verkerk bij onderhandelingen 
aangaande Forepark – locatie Zegwaard.  

3.2.2 Mei 2004: Voordracht kandidaten burgemeesterschap Delft en opgenomen gesprekken 
in Italiaans restaurant  

3.2.3 27 mei 2004: Raadsvergadering aangaande voordracht kandidaten burgemeesterschap 
Delft 

Op donderdag 27 mei 2004 vindt te Delft tot omstreeks 21:15 uur een besloten gemeenteraads-
vergadering plaats waarin de vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming verslag doet van 
haar bevindingen en de gemeenteraad besluit om twee kandidaten voor te dragen voor het 
burgemeesterschap van Delft.  

Direct na deze vergadering vindt een openbare gemeenteraadsvergadering plaats. Tijdens deze 
vergadering wordt de voordracht voor het burgemeesterschap van Delft bekendgemaakt. In het 
verslag van deze raadsvergadering is hierover het volgende opgenomen:  

"In de besloten vergadering is de raad ook tot een voordracht tot benoeming van een nieuwe 
burgemeester gekomen. (...)  
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Mevrouw Vlekke (PvdA): Voorzitter. Nu wij in alle openbaarheid bij elkaar zitten, kan ik meedelen 
dat de gemeenteraad van Delft in al zijn wijsheid besloten heeft om twee kandidaten voor te dragen 
aan de Commissaris van de Koningin respectievelijk aan de minister van BZK. De gemeenteraad 
heeft besloten om de heer Verkerk, thans wethouder in Den Haag, voor te dragen als nummer één 
voor het burgemeesterschap van Delft en om mevrouw Geke Faber, laatstelijk burgemeester in 
Wageningen, als tweede kandidaat voor te dragen.”  

Op enig moment na het bekend maken van de voordracht wordt de raadsvergadering geschorst. 
Tijdens deze schorsing wordt de pers in de gelegenheid gesteld om de voorzitter van de 
vertrouwenscommissie vragen te stellen. De voorgedragen kandidaten zijn kort na de besloten 
raadsvergadering telefonisch geïnformeerd over de voordracht.  

In de in de volgende paragraaf opgenomen transcripties van enkele gesprekken die wethouder 
Baljé de volgende dag (28 mei) voert met onder andere de heer Verkerk wordt gerefereerd aan een 
telefoongesprek tussen hen dat op donderdag 27 mei 2004, de avond van de bekendmaking van de 
voordracht, zou hebben plaatsgevonden. Beide betrokkenen kunnen zich niet met zekerheid 
herinneren dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. De heer Baljé verklaart dat hij na de vergadering 
waarin werd besloten tot de voordracht van de heer Verkerk waarschijnlijk telefonisch contact heeft 
gehad om hem hiermee te feliciteren. De heer Verkerk heeft verklaard hierover geen herinnering te 
hebben maar dat er wellicht sprake was van een telefonische felicitatie.  

3.2.4 28 mei 2004: Media-aandacht voor voorgedragen kandidaten en gesprekken in 
restaurant Salvatore’ te Delft 

Op vrijdag 28 mei 2004 maken diverse media melding van de twee voorgedragen kandidaten voor 
het burgemeesterschap van Delft.  

In de loop van de dag vond er in het restaurant ‘Salvatore’ een overleg plaats tussen de 
gemeentelijke havenmeester, restauranthouder Daga en een gemeentelijk ambtenaar. Het 
onderwerp van dit overleg is het plan van restauranthouder Daga om met gondels in de grachten 
van Delft te gaan varen. Kort na aanvang van het overleg sluit wethouder Baljé aan.  

Gezien de scope van onderhavig onderzoek gaan we niet inhoudelijk in op hetgeen werd 
besproken.  

Na afloop van het overleg blijven wethouder Baljé en restauranthouder Daga achter in het 
restaurant. Wethouder Baljé voert in het restaurant een aantal telefoongesprekken.  

Het geheel, van de vergadering over het ‘gondelproject’ tot de telefoongesprekken die wethouder 
Baljé voert, wordt op beeld vastgelegd door een bewakingscamera.  

Eerste telefoongesprek tussen wethouder Baljé en burgemeesterskandidaat Verkerk 

Een aantal van de telefoongesprekken die wethouder Baljé op 28 mei 2004 voert in het restaurant 
van de heer Daga voert hij met de Haagse wethouder Verkerk, die op de avond daarvóór, op 27 mei 
2004, vernomen heeft dat hij bovenaan de voordracht van de Delftse gemeenteraad staat als 
kandidaat voor het burgemeesterschap van Delft.  
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Van voor het onderzoek relevante delen van deze telefoongesprekken zijn hieronder transcripties 
opgenomen. Wat wethouder Verkerk zegt tijdens de gesprekken is niet opgenomen. Bij alle hier 
volgende transcripties merken we op dat de kwaliteit van de opgenomen beelden laag is, waardoor 
niet alles wat gezegd wordt goed verstaanbaar is. Op beeld is wethouder Baljé te zien die aan een 
tafeltje in het restaurant zit te bellen. Verder is niemand in beeld.  

Wethouder Baljé pakt de telefoon en belt de Haagse wethouder Verkerk: Wethouder Baljé: ”Hallo 
Bas, met Christiaan, hoe is ’t jongen? Ja, je wil niet weten hoe blij we zijn hier met mekaar (…) Nee 
je ligt goed, je ligt goed. Maak je geen zorgen. Het mooie is dat vanuit de linkse kerk die heb ik ook 
gisteravond… dat vertelde ik je ook hè we werden raar onderbroken ik moest ineens weg uit zo’n 
hokje waar ik met jou stond te bellen omdat daar Vlekke3 binnenkwam. Met de pers (…). Dus dat 
was even heel raar. Vandaar dat … ik… terugbellen… toen ik weer kon bellen was het twee uur ’s 
nachts of zo dus ik denk ik ga ‘m niet meer lastig vallen. (….) 
 
(…) dat verhaal van ‘ik ben trots op mezelf’ dat gaat nog een staartje krijgen omdat Aad Meuleman, 
de fractievoorzitter van Stadsbelangen, die gaat nu een brief sturen aan de vertrouwenscommissie 
omdat hij zeker wil weten dat jij gezegd hebt dat je trots op jezelf bent. Want dat is de manier 
waarop Anita Vlekke dat terugkoppelde. Zo van: ja, die nummer twee, Geke Faber, is zeer 
teleurgesteld en ja, Bas Verkerk is alleen maar trots op zichzelf. Zo was haar statement. En toen 
ging (…) ja maar (….) ik vind het wel terecht dat hij daar een punt van maakt want daarmee 
ontlasten we ze nog een keer. Ja ze is eruit. Ze is eruit. Dit kost haar haar kop als fractievoorzitter 
van de PvdA. Het kost gewoon haar kop. En als wij het niet doen dan doet de PvdA het onderling 
wel. Want je weet ook wel hoe dat werkt. Dus (…) het grote voordeel (…) gisteravond nog vanuit de 
coalitie (…) nog een paar collega’s (…) die Bas Verkerk (…) kan die het allemaal wel, kan die vent 
nou echt wel wat? Tsja, ik zeg: Jezus Christus, als die acht jaar overleeft als wethouder in Den 
Haag dan kan die vent wat. Dus eh… dat is gewoon bewijs uit het ongerijmde. Dat is één. En twee 
is die jongens (…) niet opgelet (…) de PvdA hoor, in de coalitie. Dus wees nou niet bang (…) 
binnenhalen, laat hem maar coachen en laat hem zo snel mogelijk op stoom brengen op het dossier 
van de spoortunnel. Want dat leeft dus heel erg. He? Van: kan die, kan die de spoortunnel redden? 
Nou, je hebt een goed netwerk op het ministerie, dus ja (…) Nou. Nou. Nou. Ik ben er helemaal niet 
bang voor. Ik ben er helemaal niet bang voor. Maar: je moet even door je imago heen breken. En 
dat lukt jou makkelijk want ik heb gezegd: luister eens jongens(…) maar ja hij kan niet met burgers 
om gaan. (…). Ik zeg: die wethouder heeft een spreekuur. En dat zei ik in de richting van PvdA-ers 
die nog steeds geen spreekuur hebben. Ja precies (…) imago (…) daar breek je in twee, drie weken 
doorheen, Bas. Twee, drie weken. Ja. Ja. Ja, ik was op zich ook (…) Dan weet je ook even van de 
stand van zaken. Je weet dus ook dat er nog een staartje zit aan de discussie van gisteravond. 
Vanuit de linkse hoek is er even nog wat verwarring. Ik weet niet of jij in contact staat met Jan 
Franssen. Direct of indirect.  

  

                                                   
3 Mw. Vlekke was voorzitter van de vertrouwenscommissie aangaande de voordracht van kandidaten voor het 
burgemeesterschap van Delft.  
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Want wat nog belangrijk is, is dat ik vanuit linkse hoek krijg te horen dat Jan Franssen zou ook nog 
wel eens kunnen gaan voor de nummer 3. Da’s ook een VVD-er. Da’s ook een VVD-er. En Jan 
Franssen heeft eerder toen de vertrouwenscommissie haar nummer 1 en 2 en 3 presenteerde, heeft 
hij gezegd, nou de nummer 1 ligt eh…ligt eh… nou ja, ligt verdeeld, nummer 2 ligt verdeeld hoe is 
het met nummer 3? Dat ligt in principe minder verdeeld maar is ook een minder sterke 
bestuurder.(…).” 

Tweede telefoongesprek tussen wethouder Baljé en burgemeesterskandidaat Verkerk 

Even later, diezelfde avond van 28 mei 2004, Wanneer wethouder Baljé de heer Verkerk voor de 
tweede keer belt, spreken zij over een stuk grond van de heer Zegwaard gelegen in het Forepark in 
Den Haag. 

De transcriptie van voor dit onderzoek relevante delen van dit telefoongesprek is hieronder 
weergegeven.  

In beeld zit wethouder Baljé met de heer Daga te praten. Vervolgens pakt wethouder Baljé zijn 
telefoon en belt de heer Verkerk nogmaals. De heer Daga blijft aan tafel zitten. 

Wethouder Baljé: “Ja Bas, met Christiaan nog even. Heb jij toevallig volgende week woensdag 
toevallig een afspraak met eh… hallo, hoor je mij? Hallo? Ja met Christiaan! Hai, ja sorry. Heb jij 
toevallig volgende week woensdag een gesprek met Wim Zegwaard over het Forepark? Is dat jouw 
pakkie-an, het Forepark?” 

Op de achtergrond is hoorbaar dat de kerkklok zes uur slaat. 

Wethouder Baljé:”Ja, nee. Maar is het jouw portefeuille het Forepark? (…) Hilhorst doet dat. Weet ik 
genoeg. Dank je wel. Hoi. Ja, ik ben nog aan het werk ja. De hele avond nog wel. (…) Ja, ik was 
even benieuwd. Ik kreeg een vriendje van mij aan de lijn, Wim Zegwaard, die zegt: “God joh nu je 
het zegt, ik heb een afspraak met een wethouder uit Den Haag, ik weet niet met wie”. Woensdag 
over het Forepark. Het gaat over een paar vierkante meter gaat het. Ja, ja, ja. OK wat is jouw 
advies? Nee, Nee. Nou dan ga ik ‘m ook niet bellen ook, want strak spelen dat kan die zelf wel. Dat 
ehhh. Ja, ja. Ja natuurlijk, dat snap ik. Hij kan dus wel veel vragen maar het moet niet te gek 
worden.” (Restauranthouder Daga komt terug met een fles wijn, maakt de fles open en schenkt 
wethouder Baljé een nieuw glas in). Wethouder Baljé: “Ja ja. Nee, maar ik wilde even voorkomen 
dat jij daar zat volgende week. Maar je zit daar niet. Vind ik heel verstandig. Dank je wel. Hoi, hoi, ik 
hoor je.” 

Over hetgeen door wethouder Verkerk gezegd zou zijn tijdens dit telefoongesprek lopen de 
verklaringen uiteen. Burgemeester Verkerk heeft over dit telefoongesprek (in gesprekken in het 
kader van dit onderzoek) verklaard dat hij heeft aangegeven in wiens portefeuille het dossier wél 
thuishoorde en dat hij beknopte algemene informatie heeft gegeven over de ontwikkelingen in het 
gebied, namelijk dat de gemeente Den Haag er een stadion wilde bouwen. Hij zou bovendien op de 
vraag “Wat is jouw advies?” iets gezegd hebben in de trant van “ga praten”. 
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In een verklaring bij de Rijksrecherche heeft de heer Baljé hierover als volgt verklaard:  

“In het gesprek leg ik Bas Verkerk uit te bellen namens een Delftse ondernemer, wiens naam ik toen 
ook genoemd heb, over de mogelijke Haagse interesse in het genoemde stuk grond. Bas Verkerk 
gaf in dat gesprek aan dat de gemeente Den Haag zeer geïnteresseerd zou zijn omdat men op die 
locatie in parkeerterrein zou willen aanleggen voor het nieuw te bouwen ADO stadion. Ook gaf Bas 
Verkerk aan dat de afspraak met Wim Zegwaard naar alle waarschijnlijkheid zou zijn met de 
wethouder die in Den Haag belast is met grondzaken, Arend Hilhorst.” 

Na de telefoongesprekken met burgemeesterskandidaat Verkerk belt wethouder Baljé met 
vastgoedondernemer Zegwaard. Tijdens dit gesprek zit restauranthouder Daga bij wethouder Baljé 
aan tafel.  

Wethouder Baljé: “Met Christiaan. Jij hebt geen afspraak met Bas Verkerk. Je hebt waarschijnlijk 
(…) Forepark is waarschijnlijk (…) Hilhorst of iemand anders, een andere wethouder in Den Haag. 
Ik met Bas Verkerk even gebeld, van eh… God wat is daar aan de hand eigenlijk? Ja, verhaal. Ik 
heb jouw naam niet genoemd. Enne, wat jij moet doen is waarschijnlijk gewoon de maximale prijs 
vragen. Ze willen het heel graag hebben. Ze willen het heel graag hebben. Je moet gewoon euhh 
voluit gaan. Dat weet jij niet, dat heb ik jou niet verteld. En de paar ton die je daar op verdient die 
stop je in mijn campagne, afgesproken? Dan gaan we dat doen.” 

Restauranthouder Daga loopt uit beeld. Wethouder Baljé: “Nee de gemeente Den Haag wil het 
graag hebben. Je krijgt woensdag een lastig (…) worden. Ze zullen alles uit de kast trekken om je te 
imponeren. Maar jij moet gewoon woensdag moet jij. Want ik heb het (…) van grond van Den Haag, 
die heb ik even gebeld. Nee ik heb. Nee, een ander. Ik heb een bevriende wethouder gebeld. En die 
zegt: maximaal vast houden. Dus jij moet gewoon maximaal vast houden. Maar je moet even 
opletten, even oppassen dat je niet in de (…) komt van onteigening. He? Ik weet niet of dat een rol 
speelt, ik weet niet of dat een rol speelt, maar. Je kan dus gewoon de hoofdprijs vragen. Je kan 
gewoon de hoofdprijs vragen. Nee, (…) Hallo! (…) Ja. Nee, ja, ja, ja, ja. Nee, heel goed. Dan 
begrijpen we elkaar, dan begrijpen we elkaar. Ja, precies. Nee, maar ze willen het in het kader van 
de ontwikkeling van het nieuwe ADO stadion graag hebben. Ze willen het graag hebben. Volgens 
mij moet het een parkeerterrein worden, of niet? (…) Ja, de enige makke, ze kunnen niet 
ontwikkelen (…) het vastgoed (…) maximale waarde per vierkante meter. Maar in het totaal van de 
exploitatie verschmerzen ze dat wel. Jij weet ook hoe dat werkt. Dus euh… volgens mij moet je er 
gewoon vol in gaan zitten en je moet niet een absurd bedrag vragen. Maar je moet wel een mooi 
bedrag vragen en laat ze maar zweten. Laat ze maar zweten. Ze komen wel naar je toe. Heb je niet 
van mij. Nee, heb je niet van mij. Ok en wat je d’r aan wint dat stop je maar in mijn campagne, daag 
jongen. Ok, hoi.” 

In een verklaring bij de Rijksrecherche zegt de heer Zegwaard over dit telefoongesprek onder meer 
het volgende:  

“Ik wist dat de gemeente Den Haag belangstelling had voor het stuk grond in het Forepark. Ik had 
en heb het stuk grond niet te koop staan. Ik zit in de luxe positie dat ik in het bezit ben van een stuk 
grond in het Forepark waar meerdere ondernemingen en de gemeente belangstelling voor hebben, 
omdat het stuk grond op een belangrijke plaats is gelegen.”  
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4. Feitenrelaas deel 2: Aankondiging vertrek wethouder Baljé tot en met zijn 
aftreden op 13 mei 2005 

4.1 Inleiding 

De aankondiging van het voorgenomen vertrek van wethouder Baljé naar de firma Blauwhoed, eind 
april 2005, markeert een overgang in ‘de gondelaffaire’: het wordt een publiek dossier, doordat 
zaken in de openbaarheid komen. De beelden van wethouder Baljé in een Italiaans restaurant die 
op 28 mei 2004 heimelijk werden opgenomen, worden getoond aan verschillende raadsleden en 
leiden kort daarna tot veel politieke- en media aandacht. Verschillende betrokkenen doen aangifte 
van strafbare feiten. Het College van BenW van Delft laat een intern onderzoek uitvoeren en de 
Rijksrecherche start een onderzoek. Ook wordt de eerste van een lange reeks civiele procedures 
gestart. In deze periode start al snel de besluitvorming over het vergoeden van juridische kosten 
aan de heer Baljé. Het in dit hoofdstuk beschreven feitenrelaas eindigt met het aftreden van 
wethouder Baljé op vrijdag 13 mei 2005.  

De heer Verkerk treedt op 15 juli 2004 aan als burgemeester van Delft. Hij stroomt in in een college 
van ervaren Delftse bestuurders.  

4.2 April 2005: Wethouder Baljé kondigt vertrek aan; eerste signalen over beeldmateriaal 

4.2.1 Wethouder Baljé kondigt vertrek aan vanwege andere baan  

Op woensdag 20 april 2005 kondigt wethouder Baljé in een persbericht aan dat hij per 1 juni 2005 
een functie zal aanvaarden bij de firma Blauwhoed en derhalve op deze datum zal aftreden als 
wethouder van Delft.  

Restauranthouder Daga is in 2004 gestart met het project om gondels te laten varen in de grachten 
van Delft. Voor dit project heeft hij een vergunning en financiële ondersteuning van de gemeente 
ontvangen.4 Hij is echter niet tevreden over de hoogte van deze financiële ondersteuning en is van 
mening dat wethouder Baljé hem toezeggingen heeft gedaan over een hogere tegemoetkoming. 
Met het aangekondigde vertrek van wethouder Baljé verwacht de heer Daga dat er geen verdere 
financiële ondersteuning voor zijn gondelproject zal volgen. Hij besluit hierop om wethouder Baljé te 
benaderen om hem te confronteren met de vermeende toezeggingen.  

In de avond/nacht van woensdag 27 april 2005 treffen wethouder Baljé en restauranthouder Daga 
elkaar in bijzijn van een medewerker van de heer Daga. De heer Daga vertelt wethouder Baljé dat 
hij opnamen heeft waarop wethouder Baljé toezeggingen doet. In zijn verklaring op 10 mei 2005 
aan de rijksrecherche zegt de heer Daga hierover:  

‘…Ik heb Baljé gezegd dat ik een bandje had waaruit bleek dat hij mij beloftes had gedaan. Ik 
vertelde hem ook dat ik dat bandje de volgende dag aan de burgemeester zou geven. Met bandje 
bedoel ik de DVD waarover ik zojuist verklaarde’.  

                                                   
4 De specifieke omstandigheden rondom de financiële bijdrage die aan de heer Daga is verstrekt, vallen niet 
binnen de scope van het onderzoek en zijn derhalve slechts zijdelings beschreven.  
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Wethouder Baljé wil de beelden hebben maar krijgt ze niet van de heer Daga. Enkele fragmenten 
van het gesprek tussen de heer Daga en wethouder Baljé worden, op verzoek van de heer Daga, 
door de medewerker van de heer Daga opgenomen op een mobiele telefoon. Deze fragmenten 
belanden uiteindelijk in het dossier van het latere Rijksrecherche onderzoek. 

4.2.2 De heer Daga en raadslid Stoelinga spreken burgemeester Verkerk aan  

Restauranthouder Daga komt in de ochtend van donderdag 28 april 2005 op het 
burgemeestersspreekuur bij burgemeester Verkerk. Tijdens dit gesprek geeft de heer Daga aan dat 
wethouder Baljé hem toezeggingen heeft gedaan over het subsidiëren van zijn gondelproject en dat 
hij hier opnames van heeft. Burgemeester Verkerk heeft aan de heer Daga aangegeven dat deze 
contact kon zoeken met wethouder Baljé om de kwestie te bespreken en brak het gesprek af. Het 
gesprek heeft slechts enkele minuten geduurd. Tijdens het gesprek wordt niet gesproken over 
verdenkingen van corruptie. Op 18 mei 2005 wijzigt restauranthouder Daga bij de Rijksrecherche 
zijn op 10 mei 2005 afgelegde verklaring dat hij een DVD schijf had aangeboden aan de 
burgemeester, die zou hebben geweigerd om deze aan te nemen. De heer Daga verklaart “Ook heb 
ik toen tegen de heer Verkerk verteld dat ik beloften van Baljé op een bandje had opgenomen. Ik 
heb Verkerk aangeboden die band te bekijken. Hij wilde dat niet.” 

Op donderdag 28 april wordt raadslid Stoelinga gebeld door restauranthouder Daga. Tijdens dit 
telefoongesprek geeft de heer Daga aan dat wethouder Baljé hem toezeggingen heeft gedaan over 
subsidie. Hij verklaart dat hij beschikt over bandopnames van de toezeggingen en nodigt raadslid 
Stoelinga uit om deze opnames te komen bekijken. Raadslid Stoelinga gaat op de uitnodiging in en 
gaat begin van de avond naar het restaurant van de heer Daga om de opnames te bekijken. 

In een verhoor bij de Rijksrecherche op 10 mei 2005 verklaart raadslid Stoelinga hierover als volgt:  

“Op donderdag 28 april 2005 omstreeks 18.30 uur werd ik gebeld door Salvatore die mij vertelde dat 
hij had gehoord dat wethouder Baljé uit de gemeente Delft zou vertrekken. Salvatore vroeg mij of ik 
nog iets zou kunnen doen aan de hem toegezegde subsidie. Salvatore vertelde mij ook dat hij een 
bandopname had waarop te zien was dat Baljé hem subsidie had toegezegd. Salvatore vertelde mij 
toen ook dat die subsidie verband hield met de aanschaf van twee gondelboten die hij in 2004 
vanuit Italië naar Delft had laten komen. (…) Ik zag die avond videobeelden van Baljé die aan een 
tafeltje in het restaurant van Salvatore zat.” 

Vanaf 19:15 uur op diezelfde dag (28 april) vindt een fractievoorzittersoverleg plaats. Raadslid 
Stoelinga sluit rond 19:30 uur bij dit overleg aan.  

Aansluitend op het fractievoorzittersoverleg staat een raadsvergadering gepland. Raadslid 
Stoelinga spreekt burgemeester Verkerk vlak voor deze vergadering aan. Hij vraag aan hem of de 
heer Daga eerder die dag op het burgemeesterspreekuur is geweest en geeft aan dat hij beelden 
heeft gezien van wethouder Baljé en dat het er niet goed uitzag of woorden van gelijke strekking. 
Raadslid Stoelinga benadrukt hierbij de importantie van de beelden. Burgemeester Verkerk verwijst 
de heer Stoelinga door naar wethouder Baljé. Raadslid Stoelinga verklaart hierover later bij de 
Rijksrecherche: “Ik heb hem (red.: Verkerk) niet inhoudelijk verteld hetgeen ik had gezien”. Nadat 
raadslid Stoelinga burgemeester Verkerk aanspreekt, vindt er vanaf ongeveer 20:00 uur een 
raadsvergadering plaats.  



 
 
 
 

 20

Tijdens deze raadsvergadering wordt niet gesproken over de beelden van wethouder Baljé. 
Raadslid Stoelinga verklaart aan de onderzoekers dat hij na afloop van de vergadering aan de 
aanwezige raadsleden heeft verteld over videobeelden waarop de heer Baljé wordt weergegeven. 
Deze lezing wordt niet bevestigd door de verklaringen die door raadsleden Stoelinga, de Wit en Van 
Tongeren bij de rijksrecherche zijn afgelegd.  

Wel is vast komen te staan dat raadslid Stoelinga en zijn collega raadsleden de Wit en van 
Tongeren na de raadsvergadering ‘s avonds nog wat drinken en napraten en vervolgens ’s nachts 
naar het restaurant van de heer Daga gaan. In het restaurant treffen ze naast de heer Daga een 
andere horecaondernemer en een medewerker van restauranthouder Daga. In het restaurant 
bekijken ze filmfragmenten waarop wethouder Baljé is te zien. 

4.3 Mei 2005: Column over wethouder Baljé, intern onderzoek naar aantijgingen en aftreden 
wethouder Baljé 

4.3.1 Column over wethouder Baljé op website Leefbaar Delft  

Op maandag 2 mei verschijnt er een column op de website van Leefbaar Delft met als titel ‘Zeer 
belastende video over VVD wethouder Baljé’. Onder de column staat ‘webcolumn Martin Stoelinga’. 
Raadslid Stoelinga legt over deze column bij de Rijksrecherche tegenstrijdige verklaringen af. In zijn 
aangifte d.d. 10 mei 2005 verklaart het raadslid als volgt;  

‘Na het zien van de gehele videoband vonden De Wit, Van Tongeren en ik dat de pers moest 
worden ingelicht over het bestaan van de videoband en de uitspraken daarop van Baljé. Jan Peter 
de Wit en ik besloten om hiervan melding te doen op de website van Leefbaar Delft. Ik heb een 
stukje geschreven en dat is door Jan Peter de Wit op de site geplaatst’. 

In zijn verklaring bij de Rijksrecherche d.d. 8 juni 2005 verklaart raadslid Stoelinga hierover het 
volgende:  

‘Op de website van Leefbaar Delft is op 2 mei 2005 door Jan Peter de Wit een artikel geplaatst met 
de titel ‘Zeer belastende video over VVD wethouder Baljé’. (…) Dat artikel is door Jan Peter de Wit 
geschreven en op 2 mei op de website van Leefbaar Delft geplaatst. Direct nadat het artikel op de 
website is geplaatst, heeft Jan Peter de Wit mij gebeld en heb ik het artikel gelezen en akkoord 
bevonden.’ 

Wat hier ook van zij; raadslid Stoelinga heeft meermaals in woord en geschrift de 
verantwoordelijkheid genomen voor deze column. Daarnaast is zoals beschreven in paragraaf 3.3., 
in rechte vast komen te staan, dat met het publiceren van voornoemde column niet onrechtmatig 
werd gehandeld.  

Een aantal passages van de column zijn hieronder weergegeven:  

‘Ik heb belastende video opnamen kunnen inzien betreffende VVD wethouder Baljé, die blijkbaar 
zijn zaken deed bij Pizzeria Salvatore aan de Oude Delft. Een beveiligingscamera heeft scènes 
vastgelegd van een telefonerende wethouder Baljé. (…) De op 1 juni vertrekkende wethouder voert 
goed hoorbaar telefoon gesprekken met onbekenden over zaken die onder zijn verantwoordelijkheid 
vallen. 
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Hij doet daarbij dermate verdachte uitspraken dat ik de indruk krijg dat wethouder Baljé corrupt is. 
Aan een onbekende doet hij de mededeling “vraag maar de hoogste prijs want dat zullen ze toch 
wel betalen” om te vervolgen met “stort het bedrag van € 200.000 maar in mijn 
verkiezingscampagne fonds.”  

En tegen Salvatore over de kosten van de Italiaanse gondels “die € 40.000 subsidie die regel ik wel 
voor je”, “maak je daar maar geen zorgen over” Ook kreeg ik een opname te horen dat Baljé 
onlangs tegen Salvatore zegt “als je die banden openbaar maakt, dan maak ik je helemaal kapot” 
(…) Ik roep burgemeester Verkerk op om direct een intern onderzoek in te stellen naar alle 
financiële transacties waar wethouder Baljé bij betrokken is geweest.’ 

4.3.2 Besluitvorming over intern onderzoek en eerste aangifte  

In de ochtend van dinsdag 3 mei 2005 vindt er een collegevergadering plaats, waarbij het voltallige 
college aanwezig is. De gemeentesecretaris is in verband met een vakantie niet aanwezig en wordt 
vervangen door de adjunct-gemeentesecretaris. Tijdens de lunch wordt melding gemaakt van 
hierboven genoemde column op de website van Leefbaar Delft en wordt het onderwerp besproken. 
In het verslag van de betreffende vergadering wordt vermeld dat het college een intern onderzoek 
zal doen naar de kwestie.  

Het college besluit, zo blijkt uit alle verklaringen van betrokkenen, dat in elk geval duidelijk moet 
worden hoe een en ander is gelopen rond eventuele subsidie verlening van de gemeente aan 
restauranthouder Daga. Niet te achterhalen is wie het voorstel voor een intern onderzoek heeft 
gedaan. De mogelijkheid om een externe partij in te schakelen, wordt niet overwogen. Het is 
aannemelijk dat geen van de collegeleden op dat moment filmbeelden heeft gezien. De informatie 
die het college heeft op dat moment is dat er op de site van Leefbaar Delft staat vermeld (in de 
column van 2 mei 2005) dat er beeldmateriaal zou zijn over wethouder Baljé die toezeggingen zou 
doen over subsidie. Het college besluit dat in elk geval duidelijk moet worden hoe een en ander is 
gelopen rond eventuele subsidie verlening van de gemeente Delft aan de Italiaanse 
restauranthouder. Voorts verklaren enkelen van onze gesprekspartners dat een belangrijk punt van 
bespreking was dat het college de filmbeelden wilde bemachtigen en dat men dit wilde bereiken 
doordat de heer Baljé dit via een gerechtelijke procedure zou pogen. Dit is niet terug te vinden in de 
besluitenlijst van het college van B en W, maar is verklaard door enkele betrokkenen.  

In het verslag van de betreffende college vergadering is de besluitvorming als volgt vastgelegd: ‘op 
de website van Leefbaar Delft worden ernstige beschuldigingen geuit richting wethouder Baljé. Het 
college besluit, mede op verzoek van wethouder Baljé, een intern onderzoek te laten doen naar de 
beschuldigingen’.  

Een enkele betrokkene uit het toenmalige college van B en W verklaart dat men in de 
veronderstelling verkeerde, dat men met een dergelijk onderzoek zowel de bij het college gerezen 
vragen en twijfels adequaat kon beantwoorden, alsmede ook tegemoet kwam aan het verzoek dat 
door Leefbaar Delft (in de column van 2 mei 2005) was gedaan, weliswaar niet zo omvattend als 
daar werd gevraagd, maar wél een onderzoek naar de subsidie verstrekking ten behoeve van 
gondels. 
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Er wordt besloten dat het interne onderzoek onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris 
zal worden uitgevoerd. Er wordt, volgens de verklaringen die wij hierover hebben ontvangen, 
nauwelijks – slechts in eerste aanleg – gesproken over de te volgen onderzoek aanpak en de 
specifieke vraagstelling. 

De gemeentesecretaris verklaart hierover: “… Ik was niet aanwezig bij deze college vergadering 
vanwege mijn vakantie (…). Ik ben niet geïnformeerd over het besluit en heb het na terugkomst in 
de krant gelezen. Op dat moment was ik nog niet op de hoogte van dit besluit en schrok van de 
berichtgeving. Ik hoopte dat er voor het onderzoek een extern bureau was ingeschakeld.” 

Waarschijnlijk is tijdens de vergadering niet gesproken over het zetten van juridische stappen door 
de heer Baljé of de gemeente. Wel is dit in de loop van de week binnen het college een 
gespreksonderwerp geworden.  

Dezelfde dag, na de collegevergadering, doet wethouder Baljé aangifte jegens de heer Daga van 
chantage en laster. Ook doet hij jegens raadslid Stoelinga aangifte van laster en smaad.  

4.3.3 Dagvaarding en verdere juridische stappen 

Op donderdag 5 mei wendt de heer Baljé zich tot een advocaat. Vervolgens wordt op vrijdag 6 mei 
2005 aan de heer Daga in persoon een brief betekend, waarin hem namens de heer Baljé wordt 
gesommeerd om voor maandag 9 mei 2005 de opgenomen beelden aan hem ter hand te stellen. 
Wanneer hieraan geen gehoor zou worden gegeven, kunnen verdere rechtsmaatregelen tegen hem 
genomen worden. Ondanks sommatie hiertoe heeft restauranthouder Daga geen integrale video-
opnames aan wethouder Baljé ter hand gesteld. Op vrijdag 13 mei 2005 dagvaardt wethouder Baljé 
restauranthouder Daga en vordert afgifte van de integrale video-opnames. Het kort geding dient op 
woensdag 18 mei 2005. Er zijn door de gemeente geen stappen ondernomen om aan het 
beeldmateriaal te komen. 

Op zaterdag 7 mei doet wethouder Baljé een aanvullende aangifte jegens restauranthouder Daga 
wegens het maken van heimelijke beeld- en geluidsopnamen.  
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4.4 Informele collegevergadering en terugtreden wethouder Baljé 

Het college besluit tot een ingelast overleg in het weekend van zaterdag 7 mei over de recente 
ontwikkelingen. De vergadering vindt plaats bij een van de wethouders thuis. De (inmiddels oud-) 
wethouder verklaart hierover aan ons: “…De reden voor deze bijzondere locatie was gelegen in de 
op dat moment al ruime media aandacht voor de kwestie, die wij niet wilden voeden met extra 
geruchten. Voor zover ik mij kan herinneren is de kwestie op dat moment vrij uitvoerig besproken, 
waarbij voor ons duidelijk werd dat de positie van wethouder Baljé vrijwel zeker onhoudbaar was.”  
Enkele andere oud-collegeleden bevestigen dit beeld. 

Naar aanleiding van dit overleg besluit de heer Baljé om zijn functie als wethouder, gedurende het 
lopende onderzoek, tijdelijk neer te leggen. Dit wordt op maandag 9 mei met een persbericht 
bekend gemaakt. 

Ook wethouder Baljé was bij dit ingelast overleg in het weekend aanwezig. Tijdens dit overleg is 
naar alle waarschijnlijkheid gesproken over de door hem in gang gezette juridische acties richting 
restauranthouder Daga. Er leefde bij de aanwezigen steun voor de gezette stappen. 

4.4.1 Collegevergadering en aangiftes 

De gemeentesecretaris is vanaf maandag 9 mei weer aan het werk, na zijn vakantie. Hij heeft op 9 
mei het onderzoek overgenomen van de adjunct gemeentesecretaris die de week ervóór de eerste 
werkzaamheden (met name voor het op een rij zetten van de gang van zaken rond de subsidie voor 
de gondels) heeft opgestart. De gemeentesecretaris verklaart hierover dat hem toen bleek dat 
“….het onderzoek intern zou worden uitgevoerd. De adjunct gemeentesecretaris had hiertoe al 
enkele stappen gezet. Hoewel ik nog steeds een voorstander was van het inschakelen van een 
onafhankelijk extern bureau, was dit op deze korte termijn geen optie meer. Er was op dat moment 
al een persconferentie op vrijdag 13 mei aangekondigd om de resultaten te presenteren. (….) Na dit 
overleg heb ik de uitvoering van het onderzoek van de adjunct-gemeentesecretaris overgenomen 
en vanaf dat moment alle verantwoordelijkheid genomen. Gelet op de beschikbare tijd en het feit 
dat het om een intern onderzoek ging heb ik de scope van het onderzoek zo klein mogelijk 
gehouden.” Voorts verklaart de gemeentesecretaris: “….De adjunct gemeentesecretaris heeft na 
mijn terugkomst van vakantie op mijn verzoek de onderzoeksvragen geformuleerd die eerder waren 
afgesproken in het college.” 

Op dinsdag 10 mei 2005 vindt een collegevergadering plaats waarin de gemeentesecretaris de 
stand van zaken aangaande het interne onderzoek toelicht. Ook wordt gesproken over de 
mediaberichtgeving met betrekking tot wethouder Baljé. 

De aanpak van de gemeentesecretaris is hieronder beschreven. 

Onderzoeksvraag 1: Onderzoek de gang van zaken rond het subsidie verzoek van de heer Daga 
met betrekking tot de gondels in Delft. Hiertoe heeft de adjunct gemeentesecretaris direct na 3 mei 
het nodige uitgezocht, hij draagt dat op 9 mei over aan de gemeentesecretaris, die het in de periode 
tot 12 mei afrondt. De toenmalige gemeentesecretaris: “….. De adjunct gemeentesecretaris had 
reeds een aantal werkzaamheden uitgezet in de organisatie, zoals het feitenonderzoek naar de 
gang van zaken rond de subsidieaanvraag en de regelgeving daaromtrent.” 
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Onderzoeksvraag 2: Onderzoek intern de beschuldigingen die zijn geuit over vermeende corruptie 
van wethouder Baljé. Deze tweede onderzoeksvraag is onderzocht door aan een aantal van de 
betrokken functionarissen twee vragen te stellen:  

ò Zijn er gevallen bekend waarbij wethouder Baljé ontoelaatbare druk heeft uitgeoefend waardoor 
besluiten zijn genomen die zonder deze ontoelaatbare druk niet of anders zouden zijn 
genomen? en  

ò Zijn er aanwijzingen of signalen die erop wijzen dat de beschuldiging van corruptie aan het 
adres van wethouder Baljé een kern van waarheid zou kunnen bevatten? 

In het onderzoeksverslag staat over de tweede onderzoeksvraag: “…voor deze onderzoeksvraag 
zijn gesprekken gevoerd met 8 gemeenteambtenaren die allen posities bekleden waar in mandaat 
besluiten genomen worden en die tevens actief zijn op de portefeuilleonderdelen van wethouder 
Baljé. Alle gemeentelijke clusters en diverse sectoren waren vertegenwoordigd onder de 
functionarissen waarmee is gesproken. Een belangrijk deel van deze functionarissen heeft grote 
ervaring in gemeentelijke organisaties, ook buiten die van Delft, en hebben dus vele wethouders 
van nabij meegemaakt.”  

Het rapport van het interne onderzoek meldt over vraag a): “…antwoordden de functionarissen, 
zonder uitzondering en zonder voorbehoud dat er buiten de politieke sturing, die van ieder collegelid 
in ieder college uitgaat, nooit sprake is geweest van ontoelaatbare druk van wethouder Baljé om 
zaken te doen of juist te laten danwel iets of iemand te bevoordelen. Bij de ambtenaren waarmee is 
gesproken is geen situatie bekend waarbij onder druk van wethouder Baljé de grens van de eigen 
professionaliteit werd overschreden”. 

Het rapport meldt dat op vraag b): “….werd door de betreffende functionarissen stellig en zonder 
veel omhaal ontkennend geantwoord. Bij geen van de (…) functionarissen zijn aanwijzingen of 
signalen bekend die duiden op het toezeggen of beloven van zaken in ruil voor een geldelijke of 
andersoortige tegenprestatie (corruptie). Een aantal van de functionarissen waarmee is gesproken 
herkent bij wethouder Baljé een directe bestuursstijl waarbij intensieve en goede contacten en 
relaties binnen en buiten de stad een grote rol spelen. Een dergelijke bestuursstijl brengt soms het 
risico met zich mee dat er situaties kunnen ontstaan waarbij wensen of opvattingen van wethouder 
Baljé opgevat worden als bestuurlijke toezeggingen.”  

De toenmalige gemeentesecretaris: ”…Ikzelf heb de meeste ambtenaren gesproken die in het 
onderzoek zijn betrokken. (….) Ik heb mij snel na mijn terugkomst en na de ambtenaren gesproken 
te hebben, gezet aan het schrijven van het verslag van het intern onderzoek. De tijd was immers 
kort.” 

De toenmalige gemeentesecretaris verklaart ook: “….gedurende het onderzoek was een van de 
direct bij het dossier betrokken ambtenaren op vakantie. Wij hebben geen gesprek gevoerd met 
deze ambtenaar, wat achteraf zeer spijtig is.” 
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Betreffende ambtenaar legt later, in het kader van het rijksrecherche onderzoek, een verklaring af, 
net als zijn leidinggevende. De ene verklaring stelt onder andere dat de betreffende ambtenaar 
wethouder Baljé erop wees dat de wethouder een collegebesluit moest maken van het besluit over 
de waarderingsbijdrage. Wethouder Baljé zou hierop (volgens de verklaring van de ambtenaar) 
gezegd hebben “dat hij het niet meer wilde zien”.  

De andere verklaring vermeldt onder andere dat betreffende ambtenaar een opdracht tot het 
verstrekken van een waarderingsbijdrage van substantiële omvang aan de heer Daga “als een 
dienstopdracht” zag. In geen van de in het rijksrecherche onderzoek afgelegde verklaringen heeft 
het OM grond gezien om de kwestie rond wethouder Baljé te vervolgen. 

De gemeentesecretaris verklaart over het onderzoek: “het interne onderzoek was eerder een quick 
scan dan een volwaardig onderzoek “. Voorts verklaart hij “aangezien alle gesprekspartners 
ontkennend op deze vragen (red: zie de hierboven vermelde vragen 2a en 2b) antwoordden, zijn er 
geen vervolgvragen gesteld”. De grote haast die gemaakt werd met het onderzoek wordt door 
enkele betrokkenen die wij hebben gesproken, verklaard door de wens om – met alle media-
aandacht die op dat moment naar de kwestie uitging – snel te zijn om imagoschade voor (het 
bestuur van) Delft te beperken.  

De heer Daga doet op dinsdag 10 mei 2005 aangifte jegens wethouder Baljé wegens bedreiging. 
Dezelfde dag wordt door de heer Stoelinga aangifte gedaan jegens wethouder Baljé wegens het 
schenden van ambtsgeheim en mogelijk corrupte handelingen.  

Ook ontvangt de Rijksrecherche op dezelfde datum uit handen van de heer Daga een mobiele 
telefoon met daarop fragmenten van een gesprek tussen de heren Daga en Baljé, opgenomen op 
27 april 2005 en een DVD-schijf met fragmenten van beelden van 28 mei 2004.  

4.5 Woensdag 11 mei 2005 

4.5.1 Bespreking juridische kosten 

Op woensdag 11 mei 2005 vindt er in de ochtend een overleg plaats tussen een ambtenaar van de 
gemeente, de gemeentesecretaris, burgemeester Verkerk en een ander lid van het college. 
Het onderwerp van dit overleg is vergoeding van juridische kosten aan wethouder Baljé. Aanleiding 
was een verzoek van de advocaat van wethouder Baljé die een bevestiging wilde dat de gemeente 
de juridische kosten zou voldoen. Van dit overleg is geen verslag gemaakt. Ook was er voorafgaand 
aan het overleg geen ambtelijk advies opgesteld. Wel was er tijdens het college overleg op 7 mei 
2005 steun voor de juridische stappen die wethouder Baljé zette.  
De uitkomsten van dit gesprek worden later die dag door de ambtenaar telefonisch bevestigd aan 
wethouder Baljé en per email aan diens advocaat. Een aantal passages uit deze email, die tevens 
in cc. wordt verstuurd naar de burgemeester en de gemeentesecretaris, zijn hieronder 
weergegeven.  

"Zoals afgesproken bevestig ik hiermee ons telefonisch onderhoud van hedenmiddag, inzake de 
civielrechtelijke bijstand die u verleent aan wethouder C.L. Baljé tegen de bejegening van de heren 
Stoelinga en Daga.  
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Ik heb u, namens het college van Delft en na overleg met de burgemeester en gemeentesecretaris, 
meegedeeld dat de gemeente Delft de thans noodzakelijk te maken c.q. niet uit te stellen kosten ten 
behoeve van het verlenen van civielrechtelijke bijstand aan wethouder Baljé, voorshands tot 
dinsdag 17 mei n.m. (17.00 uur), aan uw kantoor zal voldoen. U hebt daarbij aangegeven dat u zich 
terughoudend zal opstellen in het zetten van stappen, omdat die op dit moment het belang van de 
heer Baljé (mede gelet op de mediabelangstelling) niet dienen. Wel acht u het van belang dat u 
actie onderneemt om van de heer Daga een copie van de complete videoband te vorderen en hem 
te verbieden deze verder te verspreiden, eventueel via een kort geding procedure. In de volgens u 
thans noodzakelijk te zetten stappen en de daaraan verbonden kosten (uurtarieven) geeft u de 
gemeente zo spoedig mogelijk (vandaag of morgen) nader inzicht. Dinsdag 17 mei neemt het 
college van B&W ter zake een nader besluit. Aan de vergoeding van de kosten kúnnen door het 
college vanaf dat moment nadere condities verbonden worden. Uiterlijk dinsdag 17 mei, 17.00 uur 
neem ik of de gemeentesecretaris, (….) , met u contact op over het besluit dat het college ter zake 
heeft genomen. Inmiddels heb ik de heer Baljé van voorgaande (hedenmiddag 13.15 uur) in kennis 
gesteld. (...) “  

Dezelfde dag legt het raadslid Van Tongeren, naar aanleiding van de opgenomen beelden die hij op 
28 april 2005 in het restaurant van de heer Daga zag, op eigen initiatief een verklaring af bij de 
Rijksrecherche. Hoewel hij aangeeft overwogen te hebben om aangifte te doen, doet hij dit niet. Een 
passage uit het betreffende proces verbaal is hieronder weergegeven: 

“(…) wekt bij mij de indruk dat Baljé zich schuldig heeft gemaakt aan een of meerdere strafbare 
feiten, te weten geheimschending en/of corrumptief gedrag. Het is mij bekend dat er inmiddels bij de 
politie door anderen aangifte is gedaan van het plegen van mogelijke strafbare feiten. Ik heb dit zelf 
ook overwogen." 

Op woensdag 11 mei verklaart de VVD-fractie en -bestuur in een brief aan het college dat de VVD 
geen aanwijzingen heeft dat wethouder Baljé of anderen ontoelaatbare bijdragen naar 
verkiezingsfondsen of anderen rekeningen van de VVD hebben laten vloeien.  

4.6 Donderdag 12 mei 2005: vaststelling intern onderzoeksverslag 

Op 12 mei vindt wederom een collegevergadering plaats. Eén van de agendapunten is het interne 
onderzoek. De gemeentesecretaris heeft voorafgaand aan deze vergadering een concept 
onderzoeksverslag aan de collegeleden voorgelegd en heeft hier commentaar op ontvangen.  
 
Gezien het tijdelijk terugtreden van wethouder Baljé is deze niet aanwezig bij de 
collegevergadering. Ook ontvangt hij niet gelijktijdig met de overige collegeleden het concept 
onderzoeksverslag.  

In de verslaglegging van de betreffende collegevergadering op 12 mei vinden we over de 
bespreking: 

“Intern onderzoek naar de beschuldigingen wethouder Baljé: de onderzoeksrapportage wordt 
vastgesteld. Wethouder Baljé wordt, in het kader van hoor en wederhoor, verzocht hierop te 
reageren.” 
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Nog diezelfde dag (in de loop van de middag) ontvangt wethouder Baljé de tekst van het rapport 
voor hoor en wederhoor; hij moet nog diezelfde middag reageren. Namens wethouder Baljé, 
reageert zijn advocaat op de concept rapportage. Er wordt aangegeven dat wethouder Baljé zich 
grotendeels kan vinden in de inhoud van de rapportage. Op drie punten worden wijzigingen 
voorgesteld. Ten eerste wordt volgens de advocaat ten onrechte gesuggereerd dat wethouder Baljé 
direct betrokken zou zijn geweest bij de ambtelijke toekenning van de waarderingsbijdrage en dat hij 
daarbij te weinig kennis van de Delftse spelregels ten toon zou hebben gespreid. Ten tweede wordt 
gesteld dat wethouder Baljé tijdens een collegevergadering heeft aangegeven te verwachten dat 
een subsidievoorstel met betrekking tot de heer Daga in een latere vergadering behandeld zou 
worden. Tot slot meent de advocaat dat een opmerking over de vermeende ‘directe bestuursstijl’ 
van wethouder Baljé niets toevoegt aan het onderzoek en derhalve kan worden verwijderd.  

De gemeentesecretaris geeft in een reactie aan dat het eerste wijzigingsvoorstel wordt 
overgenomen en dat de overige punten geen aanleiding geven tot wijzigingen.  

4.7 Vrijdag 13 mei 2005: openbaarmaking intern onderzoek en besluit juridische kosten  

Op vrijdag 13 mei 2005 worden de resultaten van het interne onderzoek openbaar en vindt in het 
college besluitvorming plaats over het vergoeden van juridische kosten aan de heer Baljé. 
Achtereenvolgens gaan we in op deze onderwerpen.  

Intern onderzoek 

In de collegevergadering van vrijdag 13 mei 2005 wordt de brief aan de raad over de resultaten van 
het interne onderzoek vastgesteld.  

De resultaten van het interne onderzoek worden aangeboden aan de raad en worden ook direct 
gecommuniceerd in een persgesprek op 13 mei, waarbij alle collegeleden met uitzondering van 
wethouder Baljé aanwezig waren. De conclusies van het interne onderzoek luiden als volgt: 

ò “Op basis van het interne onderzoek zoals beschreven in dit document wordt geconcludeerd dat 
er geen aanwijzingen of signalen aan het licht zijn gekomen die een nader en intensiever 
onderzoek binnen de ambtelijke organisatie van Delft naar de geuite beschuldigingen aan het 
adres van wethouder Baljé rechtvaardigen. 

ò Hoewel niet direct relevant voor de hoofduitkomst van dit interne onderzoek, wordt voorts 
geconcludeerd dat in een deel van de ambtelijke organisatie de kennis van de actuele 
spelregels met betrekking tot het verstrekken van geldelijke vergoedingen voor particuliere 
initiatieven opgefrist moet worden. Voor zover nodig zullen uiteraard ook de andere onderdelen 
van de organisatie hierbij worden betrokken.”  

Over de subsidie (waarderingsbijdrage)verlening wordt het procesverloop beschreven in een bij het 
rapport gevoegde brief. Er wordt met betrekking tot dit proces geconcludeerd dat:  

ò “er geen sprake is van een subsidieaanvraag 

ò er geen grond is waarop een zodanige aanvraag in november 2004 zou worden ingediend 

ò er daarom ook geen sprake kan zijn van een door ons te nemen besluit tot verstrekken of 
weigeren van subsidie.”  
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Het college geeft in de brief aan de Raad aan de conclusies van het onderzoek te onderschrijven. 

Het college tekent in de brief aan de Raad bovendien aan dat door het OM een onderzoek is 
ingesteld naar aanleiding van de aangifte van wethouder Baljé van smaad, laster, bedreiging, 
poging tot chantage en van het illegaal maken en verspreiden van geluids- en beeldopnamen.  

"Een en ander hangt samen met gemaakte video opnamen in een Delfts etablissement. Daarover 
doet dit verslag geen uitspraak. Het betreft hier een intern onderzoek binnen de ambtelijke 
organisatie van Delft. Aspecten buiten deze setting zijn in dit onderzoek niet meegenomen."  

De brief wordt in de college vergadering van 13 mei vastgesteld. Afgaande op verklaringen van 
betrokkenen, schaart het college zich unaniem achter het verslag van het interne onderzoek.  

Hoewel in het interne onderzoek is geconcludeerd dat er geen aanwijzingen of signalen aan het 
licht zijn gekomen die nader onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van wethouder Baljé 
rechtvaardigen, maakt wethouder Baljé op 13 mei zijn onmiddellijke aftreden bekend in een brief 
aan de gemeenteraad. Op dat moment loopt er nog een justitieel onderzoek naar aanleiding van 
aangiftes tegen de wethouder. “Met instemming heb ik kennis genomen van de werkwijze en 
conclusies zoals verwoord in het intern onderzoeksrapport van de Gemeente Delft inzake de 
onderzoeksvragen met betrekking tot het subsidieverzoek van de heer Daga en de beschuldigingen 
van vermeende corruptie door de heer M. Stoelinga.  

Uit het rapport blijkt zonneklaar dat mij geen enkele blaam treft inzake de geuite beschuldigingen. 
(…) Ik zie de uitkomst van een eventueel justitieel onderzoek naar mijn handelen met het volste 
vertrouwen tegemoet: ik zal daarbij zonder meer van alle blaam worden gezuiverd.  

Toch treed ik met onmiddellijke ingang af als wethouder van Delft.  

Dat doe ik niet omdat door mij onoirbare feiten zouden zijn gepleegd, maar alleen omdat anderen 
mij het functioneren als wethouder volstrekt onmogelijk hebben gemaakt.  

Door de heren Stoelinga en Daga is in korte tijd opzettelijk een reeks onwaarheden over mijn 
persoon in de publiciteit gebracht, vergezeld van illegaal opgenomen, uit hun verband gerukte 
beelden en bewust suggestieve interpretaties van flarden van gesprekken. (…)” 

Vergoeden juridische kosten 

Voor het eerst wordt op vrijdag 13 mei 2005 tijdens een collegevergadering gesproken over het 
vergoeden van juridische kosten aan de heer Baljé. Voor ligt een concept van een beknopte 
ambtelijke notitie met als onderwerp 'juridische bijstand wethouder Baljé'.5  

  

                                                   
5 Een latere versie van dit memo is geagendeerd voor de collegevergadering van 17 mei 2005 en verdaagd tot 
19 mei 2005.  
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In deze notitie wordt aangegeven dat wethouder Baljé verzeild is geraakt in een juridische 
procedure die zijn grond vindt in zijn functioneren als wethouder. De vraag is of de gemeente de 
kosten van juridische bijstand wil vergoeden. Uit de notitie wordt duidelijk dat de rechtsbijstand-
verzekering in dit geval niet de kosten van juridische procedures dekt, maar dat de verzekeraar 
coulancehalve een tegemoetkoming in de kosten van de strafrechtelijke procedure wil vergoeden. 
Het memo wijst terug naar de toezegging die naar aanleiding van een overleg over dit onderwerp, 
op woensdag 11 mei 2005 werd gedaan aan de advocaat van wethouder Baljé: “dat hij thans voor 
rekening van de gemeente Delft de noodzakelijke c.q. niet uit te stellen stappen kan zetten die 
voorshands tot dinsdag 17 mei (17:00 uur) nodig zijn om de rechten van de heer Baljé veilig te 
stellen, inclusief de stappen die nodig zijn voor het verkrijgen van (een copie van) de videoband 
waarover in de pers is gerept en het voorkomen dat deze verder aan anderen ter hand wordt 
gesteld”. 

Met dien verstande dat de motivatie en dekking nader zullen worden aangevuld wordt tijdens de 
collegevergadering van 13 mei 2005 het volgende besluit genomen:  

“1. Besluiten dat wat betreft de civiele procedure voor het opstellen van een kort geding 
dagvaarding en de daaruit volgende juridische stappen in de civiele procedure waarbij 
wethouder Baljé betrokken is, de kosten door de gemeente worden gedragen, vooralsnog tot 
een maximumbedrag van € 15.000,00.  

2. Tevens besluiten dat eventuele vervolgstappen in de civiele procedure, of bij overschrijding van 
het maximumbedrag genoemd bij 1, eerst na voorafgaand overleg met of namens het college 
gedragen worden door de gemeente Delft.  

3. Bepalen dat aan de bij punt 1 en 2 bedoelde kostenvergoedingen de volgende condities worden 
verbonden:  

a. De kosten worden vergoed tegen een nog nader overeen te komen uurtarief.  

b.  De kosten worden vergoed indien en voor zover de (eventuele) rechtsbijstandsverzekering 
van de heer Baljé deze niet dekt.  

c.  De kostenvergoeding kan worden gestaakt dan wel geheel of gedeeltelijk worden 
teruggevorderd, op het moment dat het college tot de conclusie komt dat er mogelijk sprake is 
(geweest) van ernstig verwijtbaar gedrag of handelen van de heer Baljé.  

d.  In de in te zetten procedures zal geëist worden dat de tegenpartij(en) van de heer Baljé 
wordt/worden veroordeeld tot het vergoeden van de door of - door de gemeente Delft voor- 
de heer Baljé gemaakte kosten van juridische bijstand c.a.  

e.  Het college gaat er van uit dat de schade die de gemeente lijdt (bijv. wachtgeldkosten) 
tengevolge van de in gang gezette procedure wordt betrokken bij de civiele procedure.  

f.  De gemeente Delft is niet de opdrachtgever (...).” 
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5. Feitenrelaas deel 3: Na aftreden wethouder Baljé 

5.1 Woensdag 18 mei 2005: Blauwhoed ziet af van voordracht oud-wethouder Baljé; kort 
geding oud-wethouder Baljé versus restauranthouder Daga 

Op woensdag 18 mei 2005 wordt bekend dat de firma Blauwhoed heeft besloten om af te zien van 
de voordracht van oud-wethouder Baljé als statutair directeur. 

Dezelfde dag dient een kort geding tussen de heer Baljé en de heer Daga. De heer Baljé vordert 
afgifte van de integrale video-opnamen die in het restaurant van de heer Daga zijn gemaakt. Tijdens 
de mondelinge behandeling ter zitting verklaart restauranthouder Daga dat de originele 
bandopname door hem was vernietigd en hij slechts de voor hem interessante delen van de 
volledige opname had gekopieerd en bewaard. De voorzieningenrechter wijst de vordering af en 
veroordeelt de heer Baljé in de kosten van de procedure. In de overweging wordt vooropgesteld dat 
de heer Baljé een gerechtvaardigd belang – en een spoedeisend belang – heeft bij kennisneming 
van de gemaakte video-opnamen. Tijdens de zitting is echter niet vast komen te staan of de heer 
Daga nog beschikte over het volledige beeldmateriaal. De heer Daga verklaart dat hij het materiaal 
heeft vernietigd. 

5.2 17 - 23 mei 2005: Verdere besluitvorming over vergoeden juridische kosten 

Tijdens de collegevergadering van dinsdag 17 mei 2005 staat het vergoeden van juridische kosten 
aan de heer Baljé voor de tweede keer op de agenda. Het onderwerp wordt echter verdaagd tot de 
collegevergadering van donderdag 19 mei. Het tijdens de collegevergadering van 13 mei jl. 
genomen besluit wordt bevestigd en aangevuld met de volgende punten:  

ò “Het maximumbedrag van € 15.000,- is een nettobedrag,  

ò Gezien de bijzondere omstandigheden en het (mede)belang van deze gemeente spreekt het 
college de intentie uit om, naast de in het voorstel genoemde kosten, ook waar mogelijk en in 
redelijkheid bij te dragen in de kosten van eventuele verdere procedures en deze procedures te 
ondersteunen.(...).”  

Op ambtelijk niveau vindt er op maandag 23 mei 2005 een gesprek plaats met de advocaat van 
oud-wethouder Baljé. Onder meer het hoofd personeel en organisatie is bij dit gesprek aanwezig. 
Tijdens dit gesprek worden verdere afspraken gemaakt over de vergoeding van juridische kosten 
aan oud-wethouder Baljé. Overeengekomen wordt dat de advocaat een uurtarief van € 180,- zal 
hanteren. 

5.3 Dinsdag 24 mei 2005: gemeenteraadsvergadering  

Op dinsdag 24 mei 2005 vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering 
wordt onder andere gesproken over het moment (op donderdag 28 april 2005) waarop raadslid 
Stoelinga burgemeester Verkerk aansprak over het bestaan van beeldopnamen van oud-wethouder 
Baljé.  
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Een aantal passages uit het verslag van de vergadering zijn hieronder weergegeven:  

Raadslid Stoelinga: “Op 28 april om 19:50 uur heb ik de heer Verkerk gezegd dat de band aanwezig 
was. Ik heb hem toen gevraagd of hij daar iets mee zou kunnen doen en of er iets mee gedaan zou 
worden. De letterlijke woorden van de heer Verkerk waren toen: dat is een zaak van de heer Baljé.”  

Burgemeester Verkerk: “De heer Stoelinga heeft mij die avond aangesproken over iets van een 
kwestie tussen een ondernemer en wethouder Baljé. Daar zou een videoband bij betrokken zijn. Ik 
ben niet uitgenodigd om dat ding te bekijken. Ik heb direct gezegd dat dit met de wethouder moest 
worden uitgezocht. That’s it.”  

Raadslid Stoelinga: “Dat zijn de woorden die ik ook heb gebezigd. Ik heb het bij u gemeld. Daarvoor 
is de heer Daga bij u geweest. Ik heb begrepen dat u de band niet wilde zien of er buiten wilde 
blijven. Ik heb het u gemeld na het fractievoorzittersoverleg.”  

In deze gemeenteraadsvergadering vraagt de heer Taebi (SP) aan burgemeester Verkerk of het 
hem in de besproken interactie met raadslid Stoelinga op enigerlei wijze duidelijk is geweest dat het 
om vermeende corruptie ging. Burgemeester Verkerk antwoordt daarop dat dit niet duidelijk was en 
dat het niet de sfeer van het gesprek was. Burgemeester Verkerk geeft aan dat het een kort gesprek 
was waarin de context van de zaak volstrekt niet duidelijk was.  

Raadslid Meuleman (Stadsbelangen) zegt hierover tijdens de vergadering het volgende. “In eerste 
termijn is gebleken dat de fractie van Leefbaar Delft op 28 april op kennelijk summiere wijze heeft 
geprobeerd om u, voorzitter, te informeren over het feit dat er een band zou zijn. Kennelijk had dat 
op u weinig effect. Wellicht had de fractie van Leefbaar Delft moeten aandringen op een afspraak 
met u om u de ernst van de situatie duidelijk te maken. Dat heeft die fractie niet gedaan.”  

Daarop antwoordt raadslid Stoelinga: “De heer Daga is bij u, voorzitter, geweest, zoals u zelf kunt 
beamen. U had de ernst hiervan dus kunnen inzien. Op dat moment had u dus alert kunnen 
reageren. Daarmee haak ik aan bij wat de heer Meuleman nu zegt.”  

Burgemeester Verkerk antwoordt hierop: “U zet de zaak in een heel aparte context die ik absoluut 
niet deel.”  

Tijdens deze gemeenteraadsvergadering dient de fractie van Leefbaar Delft een motie in waarin de 
partij vraagt om een diepgaand intern onderzoek naar alle financiële transacties binnen de 
portefeuille van ex-wethouder Baljé gedurende zijn zittingsperiode. Deze motie wordt bij 
handopsteken verworpen.  

Er wordt tijdens deze vergadering nog een motie ingediend. Dit doen de fracties van de PvdA, het 
CDA, de VVD, GroenLinks, STIP, SP, de ChristenUnie/SGP en D66. Zij verklaren in hun motie het 
volgende: 

"De gemeenteraad van Delft (….) spreekt als zijn mening uit dat een raadslid de plicht heeft 
signalen van mogelijke misstanden serieus te nemen en gepaste actie te ondernemen; de fractie 
van Leefbaar Delft in het geval van de heer Baljé evenwel op onverantwoorde en onfatsoenlijke 
wijze is omgegaan met tot haar gekomen informatie; hij de handelwijze van de fractie van Leefbaar 
Delft ten sterkste afkeurt."  
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De leden van de fractie van Leefbaar Delft kiezen ervoor om niet bij de stemming aanwezig te zijn. 
Raadslid de Wit geeft aan het niet passend te vinden om aanwezig te zijn bij een stemming die 
mede over henzelf gaat. De motie wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen door de 
raad. 

Tijdens de vergadering wordt veel gesproken over de wijze waarop Leefbaar Delft publiek heeft 
gemaakt dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van corruptie door wethouder Baljé. Daarnaast 
plaatsen vele fracties kritische kanttekeningen bij de bestuursstijl van wethouder Baljé.  

Op dat moment was de wethouder al afgetreden en was inmiddels duidelijk dat zijn baan bij een 
projectontwikkelaar geen doorgang zou vinden. 

5.4 Juni 2005: Raadsvragen kosten juridische procedures  

Op zondag 5 juni 2005 stelt de SP schriftelijke vragen aan het college over het vergoeden van 
juridische kosten aan voormalig wethouder Baljé: “Dat het college vertrouwen wil uitspreken in een 
oud-collega vinden wij even sympathiek als legitiem. Maar de vraag rijst alleen wel, of het principe 
van ‘goed werkgeverschap’ zich in dit geval ook uitstrekt tot het vergoeden van deze kosten; u zet 
hier namelijk gemeenschapsgeld in. Dat is gevaarlijk, want zo zou dit besluit verkeerd 
geïnterpreteerd kunnen worden als (vriendjes)politiek. Dhr. Baljé draagt in deze ook een stuk eigen 
verantwoordelijkheid (…).  

Voorts wilt u de door de gemeente geleden schade, waaronder de wachtgeldregeling waar dhr. 
Baljé een beroep op kan doen, ook betrekken bij deze zaak. Dat acht de SP prematuur en 
ongepast: ongepast, omdat deze twee zaken – de lopende procedure en de schadeclaim- van 
elkaar gescheiden moeten blijven; en prematuur is uw besluit, omdat u nodeloos op de zaken 
vooruitloopt. Het staat de gemeente uiteraard vrij op elk gewenst moment zelf een zaak aan te 
spannen tegen de veroorzaker van de schade. (…)” 

Burgemeester Verkerk reageert, namens het college, op woensdag 29 juni op de vragen. In de 
reactie worden de redenen opgesomd om ‘thans, overigens met waarborgen omkleed, in redelijke 
mate bij te dragen aan de kosten van de juridische ondersteuning van wethouder Baljé. Wij sommen 
ze hier kort op:  

ò De wethouder is nadrukkelijk in zijn functie aangevallen. De directe relatie tussen de aan hem 
gerichte zware beschuldigingen en zijn functie rechtvaardigen ondersteuning. Uiteraard is hier 
gemeenschapsgeld mee gemoeid, immers alle kosten die de overheid maakt, zijn 
gemeenschapsgeld. Dit is op zich dan ook geen onderscheidend criterium.  

ò De gemeente leidt materiële schade, met name door de wachtgeldverplichtingen die nu moeten 
worden nagekomen, nu de oud-wethouder vanwege de geuite beschuldigingen zijn beoogde 
nieuwe baan niet kreeg. Uiteraard staat het de gemeente vrij om op enig moment zelf 
desgewenst een schadeprocedure te starten, echter deze heeft alleen zin als daarvóór zijn 
naam zou zijn gezuiverd. De juridische stappen die dhr. Baljé daartoe moet nemen, zijn dus 
tevens in gemeentelijk belang.  
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ò De gemeente leidt immateriële schade, doordat via de beschuldigingen aan de wethouder 
tevens beschadiging van de reputatie van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie 
van Delft optreedt. Het kunnen weerleggen en bestrijden van die beschuldiging door dhr. Baljé, 
is daarmee tevens ontlastend voor het Delftse gemeentebestuur.  

ò De handelwijze die dhr. Baljé (en ons) aanleiding heeft gegeven om tot juridische stappen over 
te gaan, past in een reeks incidenten, waarbij het beschadigen van personen aan de orde is 
geweest. Ons college acht het nodig dat dit gedrag stopt. De voorbeeldwerking die kan uitgaan 
van een eventueel positief resultaat van de procedure van dhr. Baljé is daarmee tevens een 
gemeentelijke en maatschappelijk belang.  

Uiteraard dient bij dit alles elke schijn van wat u noemt “(vriendjes)politiek” te worden vermeden. 
Daartoe hebben wij nadrukkelijk waarborgen ingebouwd. Deze zijn: 

ò Zodra, ondanks de contrasignalen thans, ernstig verwijtbaar gedrag of handelen van dhr. Baljé 
vast zou komen te staan, dan kan de financiële ondersteuning terstond worden teruggevorderd.  

ò De hoogte van de bijdrage is vooralsnog beperkt tot een voor dit soort zaken bescheiden bedrag 
van € 15.000,00. 

ò Er is afgesproken dat dhr. Baljé nadrukkelijk de gemeentelijke kosten voor zijn juridische 
bijstand in zijn eis zal betrekken.  

Gelet op bovenstaande is het intrekken van het genomen besluit niet onze inzet. Omtrent eventuele 
extra kosten, zal separaat door ons college een besluit worden genomen, waarbij de inschatting van 
de objectieve gemeentelijke belangen een zware rol speelt. (…)” 

5.5 Juni 2005: Nadere besluitvorming en correspondentie over het vergoeden van juridische 
kosten aan de heer Baljé 

Tijdens de collegevergadering op donderdag 23 juni 2005 wordt naar aanleiding van een verzoek 
hiertoe van de advocaat van de heer Baljé, besloten om naast de eerdere vergoeding van €15.000,- 
een bedrag aan meerkosten van € 2.264,29 aan de heer Baljé te vergoeden. In het besluit wordt 
vermeld dat dit een afsluiting van de vergoeding van kosten voor juridische bijstand in deze 
procedure betekent.  

Daarnaast wordt besloten om de volgende kosten te vergoeden: “kosten die voorvloeien uit een 
door hem te starten vervolgprocedure, waarin gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de 
heren Stoelinga en Daga onrechtmatig hebben gehandeld, alsmede voor onderhandelingen met en 
later mogelijk ook proceskosten tegen Blauwhoed, (opnieuw) een vergoeding te geven tot een 
bedrag van €15.000,- (netto), waarbij de mogelijkheid voor een gemotiveerde nadere vergoeding 
wordt open gehouden. (…)” Tevens wordt besloten om: ‘(..) in de overige door/namens dhr. Baljé 
gestarte procedures tegen Leefbaar Delft geen tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand 
te verlenen.  

In afwijking van het collegevoorstel wordt besloten om de status “geheim” die op de besluitvorming 
rust, niet op te heffen.  
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Op 24 juni 2005 wordt in een brief aan de heer Baljé het collegebesluit van de dag daarvoor 
bevestigd. Hierbij wordt toegevoegd dat “Het risico dat- onverhoopt- uit de hiervoor bedoelde 
procedures in het geheel geen schadevergoeding voor u voortvloeit, zal de gemeente voor haar 
rekening nemen in die zin, dat de gemeente in dat geval geen kosten van juridische bijstand zal 
terugvorderen en ook niet zal overgaan tot verrekening met wachtgeldaanspraken.”  

Op 27 juni 2005 vindt er een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van het college, 
waaronder burgemeester Verkerk en oud-wethouder Baljé. In dit gesprek uit de heer Baljé zijn 
bezwaren tegen de door het college gestelde voorwaarden bij het nieuwe besluit tot vergoeden van 
juridische kosten. De heer Baljé gaat niet akkoord met de voorwaarde dat eventuele inkomsten uit 
alle procedures verrekend zullen worden met wachtgeldaanspraken. 

Tijdens de collegevergadering van 30 juni 2005 wordt het besluit om opnieuw kosten voor juridische 
bijstand aan de heer Baljé te vergoeden ingetrokken, omdat de heer Baljé niet akkoord gaat met de 
aan deze vergoeding gestelde voorwaarden. Dit besluit wordt bij brief van 1 juli 2005 aan de heer 
Baljé medegedeeld. Hierbij wordt aangegeven dat er op enig moment nader overleg gevoerd zal 
worden over verdere ontwikkelingen. 

5.6 Augustus 2005: Nadere besluitvorming over vergoeding juridische kosten Baljé  

Tijdens de collegevergadering op 9 augustus 2005 wordt conform voorstel besloten om :  

“1. De kosten van juridische bijstand in de strafrechtelijke procedure waarin de heer Baljé verwikkeld 
is voorlopig voor rekening van de gemeente te laten komen, en in verband hiermee de 
declaraties van de advocaat van de heer Baljé betaalbaar te stellen op de derdenrekening.  

2.  De eventuele vergoeding die Achmea Rechtsbijstand verleent wordt op de gemeentelijke 
bijdrage in mindering gebracht (c.q. niet doorgesluisd naar de heer Baljé of diens advocaat).”  

Op 12 augustus 2005 wordt namens het college van B en W een brief verstuurd aan de stichting 
Achmea Rechtsbijstand met als onderwerp 'College Beschermingspolis zaak Baljé'.  

Een aantal passages uit deze brief is hieronder weergegeven: “Allereerst is, zoals bekend, de heer 
C. Baljé, voormalig wethouder van de gemeente Delft, door een burger, de heer Daga en een 
raadslid, de heer Stoelinga aangesproken over een toegezegde subsidie alsmede beschuldigd van 
corruptie. De beide heren hebben via de media mogelijk belastende berichten/beelden naar buiten 
gebracht waardoor het voor de wethouder onmogelijk werd zijn functie verder uit te oefenen. De 
heer Baljé heeft op zijn beurt diverse advocaten ingeschakeld om zich bij te laten staan in de 
verschillende zaken: 1) de aangifte bij de politie wegens smaad en laster jegens zijn persoon 
alsmede het feit dat hij gechanteerd is met de video's waarop hij compromitterend te zien zou zijn. 
2) de beschuldigingen van raadslid Stoelinga aangaande vermeende corruptie eveneens gestoeld 
op videobeelden en dergelijke; 3) de zaak van Baljé tegen Stoelinga en Leefbaar Delft inzake de 
publicaties in deze zaak; 4) de zaak van Baljé tegen zijn voormalig toekomstig werkgever, die de 
aanstelling van Baljé heeft ingetrokken als gevolg van de aantijgingen jegens zijn persoon.(...) Door 
het Openbaar Ministerie worden de zaken 1 en 2 als één zaak beschouwd. Het strafrechtelijk 
onderzoek is nog steeds gaande. De bijstand die de heer Baljé ontvangt is dus nog steeds gewenst 
aangezien een en ander nog niet is afgerond.(...)” 
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In de brief worden verder vraagtekens geplaatst bij de mate waarin de verzekeraar juridische 
geschillen dekt. In een eerder stadium heeft Achmea uit 'coulance' eenmalig 2/3 van gemaakte 
juridische kosten van strafrechtelijke zaken met betrekking tot de heer Baljé vergoed. In de brief 
wordt de verwachting uitgesproken dat Achmea ook zal overgaan tot vergoeding van € 3.415,50 
(2/3 van een tweede factuur inzake juridische kosten van de heer Baljé in strafrechtelijke zaken) en 
dat ook in de toekomst 2/3 van dergelijke kosten zal worden voldaan. 

Op 23 augustus 2005 wordt namens het college van B en W een brief verstuurd aan de leden van 
de commissie Middelen en Bestuur. Een passage uit deze brief is hieronder weergegeven: 'Hierbij 
informeert het College u over de actuele stand van zaken omtrent de kosten die de gemeente voor 
haar rekening neemt voor de juridische bijstand van oud-wethouder Baljé. Hiermee praten wij u bij 
over de laatste ontwikkelingen. Tevens informeren wij u dat de raadsleden J.P. de Wit en M.H.J.M. 
Stoelinga inzage hebben gevraagd (en gekregen) in een tweetal geheime collegebesluiten die in 
juni over dit onderwerp zijn genomen. Uiteraard staat deze mogelijkheid tot inzage ook open voor 
andere raadsleden. (...) Kosten strafrechtelijke procedures: Het gaat hier om de ondersteuning van 
de heer Baljé naar aanleiding van de aangifte van de heer Stoelinga vanwege vermeende corruptie. 
Hier valt tevens onder de ondersteuning van de heer Baljé bij zijn aangifte vanwege onder andere 
smaad, laster en poging tot chantage. De gemeente Delft heeft een collegebeschermingspolis 
afgesloten bij verzekeraar Achmea voor kosten van juridische bijstand die voorvloeien uit het 
strafrechtelijk aanspreken van collegeleden. Ook raadsleden vallen onder de dekking. Het betreft 
een standaardpolis die op initiatief van de VNG tot stand is gekomen. Naar aanleiding van de 
declaraties van de heer Baljé heeft Achmea zich op het standpunt gesteld dat de gedeclareerde 
kosten strikt genomen geen onderdeel uitmaken van de polis maar dat men coulancehalve wel 
bereid is (eenmalig) 2/3 van de kosten te betalen. De gemeente is nog met Achmea in discussie 
over de dekking die de collegebeschermingspolis biedt. Bij Achmea wordt aangedrongen op een 
spoedige reactie op onze bezwaren tegen het slechts gedeeltelijk willen vergoeden van de kosten. 
De ervaringen met Achmea tot nu toe hebben er tevens toe geleid dat thans ambtelijk bekeken 
wordt in hoeverre een wijziging van de polis meer zekerheden biedt voor toekomstige situaties. De 
collegebeschermingspolis dekt in dit geval geen civielrechtelijke kosten. Over deze kosten heeft het 
college medio mei 2005 besloten vooralsnog voor een bedrag van €15.000 tegemoet te komen in 
de eerste kosten. Het gaat daarbij om kosten die samenhangen met de schadevergoedingsacties 
van de heer Baljé jegens de heren Stoelinga en Daga. De redenen voor deze tegemoetkoming zijn 
nader toegelicht in het memo dat in de raad van 28 juni 2005 aan de orde is gekomen naar 
aanleiding van vragen van de fractievoorzitter van de SP. Tijdens deze raadsvergadering heeft ook 
de burgemeester hier een toelichting op gegeven.               

Eind juni 2005 heeft een vertegenwoordiging van het college gesproken met de heer Baljé over een 
mogelijke verdergaande tegemoetkoming. Basis voor dat gesprek was een collegebesluit waarmee 
onder voorwaarden een volgend bedrag van €15.000,- beschikbaar werd gesteld. In het gesprek is 
echter afgesproken dat vooralsnog afgezien wordt van een hernieuwde tegemoetkoming voor de 
civielrechtelijke kosten maar dat eerst de uitkomst van het OM-onderzoek wordt afgewacht. 
Afgesproken is dat op een geschikt moment na de vakantieperiode opnieuw met elkaar in overleg 
wordt getreden. Hierop heeft het college het aanvankelijke besluit over een verdere 
tegemoetkoming ingetrokken. 
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Wel is besloten om naast het reeds toegekende bedrag van € 15.000,- nog een bedrag van ruim € 
2.200,- te vergoeden, waarmee de vergoeding van kosten voor juridische bijstand die tot juni 
verleend is wordt afgerond. Op beide collegebesluiten rust geheimhouding. Voor de goede orde 
wordt hier benadrukt dat de gemeente alleen de kosten van juridische bijstand in de civiele 
procedure draagt indien daar een aantoonbaar gemeentelijk belang mee gediend is. Om deze 
reden heeft de gemeente niet de kosten gedragen van bijvoorbeeld het kort geding dat door de heer 
Baljé aangespannen is vanwege een krantenadvertentie van Leefbaar Delft. (…..)” 

5.7 September/oktober 2005: Verhoren Rijksrecherche openbaar en reactie college, 
verdenkingen worden geseponeerd  

Begin september brengt raadslid Stoelinga delen van het dossier van de Rijksrecherche (via de 
website van Leefbaar Delft) naar buiten. Onder de openbaar gemaakte stukken bevinden zich 
processen verbaal van verhoren van twee ambtenaren die betrokken waren bij het subsidiedossier 
van de heer Daga.  

De ene verklaring stelt onder andere dat wethouder Baljé geen collegebesluit zou hebben willen 
maken van het besluit over de waarderingsbijdrage (terwijl de ambtenaar hem erop wees dat dat 
wel zou moeten) en “dat hij het niet meer wilde zien”. De andere verklaring vermeldt onder andere 
dat betreffende ambtenaar een opdracht tot het verstrekken van een waarderingsbijdrage van 
substantiële omvang aan de heer Daga “als een dienstopdracht” zag. In geen van de in het 
Rijksrecherche onderzoek afgelegde verklaringen heeft het OM grond gezien om in de kwestie rond 
wethouder Baljé over te gaan tot vervolging. 

Op 9 september 2005 seponeert de hoofdofficier van Justitie de verdenkingen van corruptie en het 
schenden van ambtsgeheimen door de heer Baljé wegens het ontbreken van voldoende aanwijzing 
van schuld c.q. het ontbreken van wettig bewijs. Ook de aangifte van bedreiging aan het adres van 
de heer Baljé door de heer Daga wordt geseponeerd. De aangifte die de heer Baljé jegens de heer 
Daga heeft gedaan wegens chantage, smaad, het gebruik maken van een verborgen camera en het 
openbaar maken van hiermee opgenomen beelden en bedreiging, geeft ook geen aanleiding voor 
vervolging. Ook de aangifte door de heer Baljé wegens laster en smaad door de heer Stoelinga 
geeft geen aanleiding voor vervolging.  

Naar aanleiding van de openbaarmaking van delen van het Rijksrecherche dossier, schrijft het 
college van B en W op 18 oktober 2005 een brief aan de gemeenteraad. In deze brief geeft het 
college aan hoe zij de inhoud van de verklaringen duidt: ‘De bedoelde getuigenverhoren zijn 
onderdeel van een rapport van de Rijksrecherche dat door het OM aan de heer Stoelinga 
beschikbaar is gesteld om te kunnen beoordelen of een klacht tegen het OM-besluit tot niet 
vervolging van de heer Baljé in de gondelzaak opportuun is. Deze getuigenverklaringen zijn door de 
heer Stoelinga in de publiciteit gebracht zonder medeweten en toestemming van de betrokken 
ambtenaren.(…). Het college geeft voorts aan niet te beschikken over het volledige rapport van de 
Rijksrecherche.  
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Het college stelt vast dat één van de twee door de Rijksrecherche gehoorde ambtenaren niet is 
gesproken in het kader van het interne onderzoek. Aangegeven wordt wanneer diens lezing 
betrokken zou zijn in het interne onderzoek, het voor de hand zou hebben gelegen om de punten 
waarop deze afwijkt van de gesproken ambtenaren te vermelden in de rapportage ‘Eén en ander 
geeft een nadere inkleuring van de reeds in het onderzoeksverslag genoemde “directe bestuursstijl 
van wethouder Baljé”. Aldus het college.  

Het college komt in de brief tot de volgende conclusie: "ons college blijft, na analyse van de 
hierboven besproken informatie, bij de centrale conclusies uit ons eerdere interne onderzoek. Wij 
realiseren ons echter dat het college als partij zou kunnen worden gezien. Wij achten het, om elke 
schijn van partijdigheid te vermijden, daarom gewenst dat nu een onafhankelijke externe 
deskundige op korte termijn een second opinion op onze conclusies geeft. Wij willen daaromtrent zo 
spoedig mogelijk met de fractievoorzitters in overleg treden."  

5.8 Dinsdag 3 november 2005: Correspondentie over vergoeden juridische kosten Stoelinga 
en Raadsvergadering over intern onderzoek  

Een ambtenaar van de gemeente Delft stuurt dezelfde dag, dinsdag 3 november 2005, een memo 
aan een medewerker van Achmea rechtsbijstand met als onderwerp 'Declaratie de heer Stoelinga'. 
Een aantal passages uit deze memo zijn hieronder weergegeven. 'Achmea heeft ons een brief 
gezonden vergezeld met declaraties van de heer Stoelinga. Achmea verzoekt om overleg ten 
aanzien van deze declaraties. Ik heb [medewerker Achmea] gesproken. Hij geeft aan dat de heer 
Stoelinga hem gebeld heeft met de vraag waarom de kosten van Baljé worden vergoed, dat heeft hij 
namelijk gelezen in de krant. Stoelinga vindt dat zijn kosten ook voor vergoeding in aanmerking 
komen en heeft zijn declaraties opgestuurd naar Achmea. Achmea stelt vraagtekens bij deze 
declaraties omdat er gesproken wordt over redactie pleitnota, zitting etc. Dit duidt op een civiele 
procedure hetgeen niet voor vergoeding onder de polis in aanmerking komt. Het voorstel is de heer 
Stoelinga een brief te sturen waarin in het kort wordt uiteengezet wat aan de gemeente Delft is 
bericht ten aanzien van de vergoeding van de strafrechtelijke kosten. De heer Stoelinga zal worden 
gevraagd de declaraties nader te specificeren. Er zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen 
de civiel rechtelijke zaak en de strafzaak. Voor zover Stoelinga zich bij de politieaangifte en de 
beschuldigingen aan zijn adres heeft moeten laten bijstaan door een advocaat komen de kosten 
hiervan in aanmerking voor dekking onder de polis. [medewerker Achmea] zal een concept brief aan 
ons sturen, die na ons akkoord zal worden verzonden aan Stoelinga. (...).' 

Op donderdag 3 november 2005 vindt er ‘s avonds een raadsvergadering plaats. Voorafgaand aan 
raadsvergadering die deze dag plaatsvindt wordt aan alle raadsleden de gelegenheid geboden 
vragen te stellen aan de gemeentesecretaris over het interne onderzoek dat de gemeente in mei 
2005 heeft verricht naar de subsidie verlening en beschuldigingen aan het adres van de heer Baljé 
in de gondelaffaire. De burgemeester is ook bij deze bijeenkomst aanwezig. 

Tijdens de raadsvergadering vindt er op verzoek van de fracties van Stadsbelangen, Leefbaar Delft, 
de SP en het CDA een interpellatiedebat over de gondelaffaire plaats. De aanleiding voor het 
interpellatiedebat zijn verklaringen van twee bij het dossier betrokken ambtenaren die zijn afgelegd 
bij de Rijksrecherche.  
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Deze verklaringen zijn recent in de publiciteit gekomen en leiden tot de vraag of het college de raad 
met het interne onderzoek op een juiste en kwalitatief goede wijze heeft geïnformeerd.  

Over het interne onderzoek zegt burgemeester Verkerk onder meer het volgende: ‘Het ging om een 
onderzoek binnen de gemeentelijke organisatie door middel van gesprekken met ambtenaren die 
op een tweetal gesloten vragen van de gemeentesecretaris antwoord gaven. (…) Op dat moment, 
toen wij dat onderzoek deden en daar met de raad mee bezig gingen, was niet bekend dat deze 
ambtenaar zich een voorval herinnerde met wethouder Baljé. (…) Het onderzoek moest 
plaatsvinden in korte tijd. Op dinsdag 3 mei (…) gaf het college de opdracht voor het interne 
onderzoek. Het was voor iedereen van groot belang dat snel duidelijkheid ontstond over wat intern 
bekend was over mogelijke signalen die zouden kunnen wijzen op corruptie en ten tweede over hoe 
de waarderingsbijdrage aan ondernemer Daga tot stand was gekomen. Dat moest dus snel 
gebeuren. (…) Het is een bestuurlijke afweging geweest om het onder die omstandigheden zo te 
doen als wij dat gedaan hebben. De vraag is natuurlijk of de toen gekozen aanpak heeft geleid tot 
een juiste en kwalitatief goede informatie. Het college vindt van wel. (…) Op basis van de 
gesprekken die de secretaris en de adjunct-secretaris hadden met de betrokken ambtenaren, is 
geconcludeerd dat er geen reden was om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld door een externe 
partij, naar mogelijk corrupt gedrag van de toenmalige wethouder. De nagekomen lezing van 
ambtenaar 2, die op het moment van het interne onderzoek en bij het opstellen van de conclusies 
niet bekend was, had geen invloed op deze hoofdconclusie en is om die reden niet gedeeld met de 
raad. Burgemeester Verkerk verklaart verder conform de op 18 oktober 2005 aan de raad 
geschreven brief over deze kwestie.  

Hij benadrukt dat het college nog steeds achter de uitkomsten van het interne onderzoek staat en 
dat de uitkomsten hiervan sporen met die van het Rijksrecherche onderzoek. Hij geeft aan dat de 
aanpak van het college een mogelijke schijn van partijdigheid met zich mee kan brengen en geeft 
aan dat het college daarom het voorstel heeft gedaan aan de raad om een second opinion te laten 
uitvoeren. Dit voorstel wordt ter vergadering niet door de raad overgenomen.  

Over het interne onderzoek geeft de heer Verkerk verder aan dat van de gesprekken alleen de 
conclusies zijn genoteerd en geen gespreksverslagen zijn gemaakt. ‘Het ging om het verkrijgen van 
een duidelijk antwoord op de u bekende, gesloten onderzoeksvragen van het onderzoek.’ 

Ter vergadering zijn verschillende raadsleden kritisch over de snelheid waarmee het onderzoek is 
uitgevoerd en de vaststelling dat er geen verslagen zijn gemaakt van de gesprekken die in het 
kader van het onderzoek zijn gevoerd. Ook is er kritiek op de onderzoeksvragen. Raadslid Stoelinga 
zegt hierover: “Luister nou eens. De vermeende corruptie is “Stort maar enkele tonnen in mijn 
campagne”. Raadslid van Tongeren vraagt het college of ze de onderzoeksvraag, of er signalen 
waren van onoorbare praktijken, ook aan zichzelf hebben gesteld. Burgemeester Verkerk geeft 
hierop het volgende aan: “Ja. Het ging echter vooral om het subsidieproces van de heer Daga en de 
algemene beschuldigingen in de pers en elders van corruptie. Dan moet natuurlijk gekeken worden 
naar hetgeen gebeurt in de ambtelijke organisatie. Zo is dat onderzoek tot stand gekomen. Ik ben 
heel blij dat de acht ambtenaren aangegeven hebben dat het rapport naar hun mening deugt. Zij 
zijn daar niet op teruggekomen. Ook daarna heeft geen enkele ambtenaar zich gemeld. Dat is een 
belangrijk gegeven.  
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In zijn reactie reageert raadslid van Tongeren als volgt: “Ik stel deze vraag omdat ik in het 
getuigenverhoor geconfronteerd ben met de uitspraken van wethouder Baljé. Daar is mijn mening 
over gevraagd. Als dat type uitspraken bij het college bekend is, vraag ik mij af hoe het college die 
heeft getaxeerd.” Burgemeester Verkerk geeft hierop aan die uitspraken niet te kennen en dat deze 
tijdens de raadsvergadering niet ter discussie staan. 

Een motie waarin onder meer uitgesproken wordt dat het niet maken van gespreksverslagen bij het 
interne onderzoek onzorgvuldig is en dat de uitvoerend ambtenaar hiertoe gesproken had moeten 
worden, haalt ter vergadering geen meerderheid. 

5.9 December 2005/januari 2006: Correspondentie over vergoeding juridische kosten Baljé 

Op 19 december 2005 stuurt de advocaat van de heer Baljé een brief naar het college van B&W 
over de vergoeding van juridische kosten aan zijn cliënt. Een aantal passages uit deze brief zijn 
hieronder weergegeven: 

‘Cliënt is, naar thans zowel na gemeentelijk onderzoek als na justitieel onderzoek onomstotelijk is 
gebleken, ten onrechte door de heer Stoelinga beschuldigd van corruptie en het lekken van 
vertrouwelijke informatie. De destijds onder meer in mei 2005 aan het adres van cliënt geuite 
beschuldigingen hebben ertoe geleid dat onder de door het college en de coalitie op cliënt 
uitgeoefende zware druk, cliënt als wethouder vroegtijdig is afgetreden. Cliënt is daarbij onder meer 
gezwicht voor de toezegging van de gemeente dat hij, daar waar hij terug zou treden als wethouder, 
zijn handen vrij zou hebben om langs civiele weg de heren Stoelinga en Daga, doch ook Leefbaar 
Delft aan te pakken, waarbij de gemeente hem zou steunen. Het vorengaande is het uitgangspunt 
geweest voor de beslissing van cliënt, hetgeen u zeer wel weet. (…) In de bespreking van maandag 
31 oktober jl. is cliënt echter maar al te zeer duidelijk geworden dat het college maar één belang lijkt 
te hebben en dat is haar eigen (politieke) belang. Het college is geenszins bereid gebleken op 
enigerlei wijze haar toezeggingen en beloften aan het adres van cliënt gestand te doen. (…) De 
heer Verkerk gaf tijdens de bespreking van 31 oktober aan dat financiële ondersteuning in de door 
client te voeren procedure “politiek erg lastig” zouden liggen. Dat moge zo zijn, maar helder is dat 
een uitstekende argumentatie te voeren valt waarom zulks juist wel politieke steun verdient. Dit met 
het oog op het belang van een stadsbestuur dat van dit soort dwalingen gevrijwaard blijft in de 
toekomst.(…) Samenvattend stelt cliënt het college voor ondersteuning te bieden in de kosten voor 
de civiele procedure (in eerste aanleg), in totaal nog €35.000,- (inclusief reeds gemaakte kosten 
voor het opstellen van de dagvaarding). In het geval de rechter een schadevergoeding vaststelt, zal 
cliënt de vergoeding voor juridische kosten terugbetalen aan de gemeente. Desgewenst kan de 
gemeente, indien zij ondersteuning biedt, zich voegen in de procedure teneinde het wachtgeld terug 
te kunnen claimen van Daga, Stoelinga en Leefbaar Delft. Cliënt is bereid eveneens het wachtgeld 
terug te betalen; indien de rechter bij de vaststelling van de hoogte van de schadeloosstelling daar 
expliciet rekening mee houdt, en aldus ook het genoten wachtgeld vergoedt, althans niet in 
mindering brengt op de schadevergoeding.” 

Op verzoek van de gemeentesecretaris stuurt de advocaat van de heer Baljé de dagvaarding en de 
producties in de door de heer Baljé ‘jegens Leefbaar Delft, de heer Stoelinga en de heer Daga 
aanhangig gemaakte bodemprocedure’ naar de advocaat van de gemeente.  
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Het college ziet in bovenstaand schrijven van de advocaat van de heer Baljé aanleiding om advies 
in te winnen bij een advocatenkantoor over een door de heer Baljé in stellen schadeprocedure 
jegens Leefbaar Delft, de heer Stoelinga en de heer Daga. Een aantal passages uit het hierop 
uitgebrachte advies zijn hieronder weergegeven: 'Bij monde van [ambtenaar] van de cluster 
Middelen vakteam Personeel en Organisatie hebt u gevraagd naar de kansen van een door de 
gewezen wethouder C.L. Baljé in te stellen schadeprocedure. In dit verband heeft de raadsman van 
de heer Baljé (Baljé) mij op uw verzoek ter beschikking gesteld een concept dagvaarding, waarin hij 
de Politieke Vereniging "Leefbaar Delft", de heer M.H.J.M. Stoelinga (Stoelinga) en de heer S. Daga 
(Daga) dagvaardt voor de Haagse Rechtbank om te verklaren voor recht dat gedaagden 
onrechtmatig jegens eiser hebben gehandeld, en gedaagden hoofdelijk te veroordelen de door eiser 
geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat (...) De gestelde vraag hangt samen met 
de vraag of de gemeente Delft Baljé financieel zal steunen, als hij zijn voorgenomen actie doorzet. 
Ik begrijp dat het College in dit stadium wil bezien of het financieel belang van de gemeente met 
een procedure als boven bedoeld is gediend. Ik noteer dat het College er van uit gaat dat een 
betaling in het kader van die procedure zal kunnen leiden tot een zekere verrekening met het 
wachtgeld, waarop Baljé aanspraak kan maken, en dat voor rekening van de gemeente komt(...) 
Voor zover mij bekend heeft de gemeente Baljé financieel gesteund in een kort geding tegen Daga, 
strekkende tot afgifte van beeldmateriaal. De gemeente heeft Baljé niet gesteund in een kort geding 
tegen Leefbaar Delft en Stoelinga, dat strekte tot rectificatie van een advertentie. (...) Wat het verlies 
van de nieuwe functie bij de projectontwikkelaar betreft, maakt eiser naar mijn mening een goede 
kans dat de schade aan Daga kan worden toegerekend, als het handelen van Daga als 
onrechtmatig wordt gekwalificeerd. Eiser maakt bepaald minder kans dat die schade ook aan 
Leefbaar Delft en Stoelinga zal worden toegerekend.(...) . 

Tijdens de collegevergadering op 24 januari 2006 wordt wederom gesproken over het vergoeden 
van juridische kosten aan de heer Baljé. Ter inleiding van het onderwerp wordt de korte inhoud en 
motivering van het te bespreken voorstel als volgt weergegeven: De heer Baljé, tot 2 juni 2005 
wethouder van de gemeente Delft, is in een aantal (civiele en strafrechtelijke) procedures gewikkeld, 
tegen Leefbaar Delft, de heer Stoelinga en de heer Daga. De kosten voor juridische bijstand in de 
strafrechtelijke procedure worden gedragen door de stichting Achmea Rechtsbijstand 
(gemeentelijke polis). Het college heeft eerder besloten totaal €17.264,29 bij te dragen in de kosten 
voor juridische bijstand in de civiele procedures tegen de heren Daga en Stoelinga. Met een 
verzoek om ook een bijdrage in de kosten van vervolgprocedures heeft het college in principe 
ingestemd, echter onder voorwaarden (onder andere inzake verrekening van inkomsten met het 
wachtgeld). Omdat dhr. Baljé daar niet mee akkoord ging is het besluit inzake het beschikbaar 
stellen van geld voor vervolgprocedures ingetrokken. Thans ligt er namens dhr. Baljé een verzoek 
tot een bijdrage van €35.000,- in de kosten van rechtskundige bijstand."  

Het hierna geformuleerde voorstel luidt als volgt en wordt conform aangenomen:  

"Het college. 1. Wijst het verzoek tot een bijdrage in de kosten van rechtskundige bijstand af. 2. 
Stelt de heer Baljé en zijn raadsman van het bij punt 1. gestelde in kennis door middel van 
verzending van bijgaande brief. 3. Informeert de gemeenteraad over dit besluit, via een mondelinge 
toelichting van de burgemeester in het overleg van fractievoorzitters.  

Bij de toelichting zal worden aangegeven dat de brief, genoemd onder punt 2. geheim ter inzage ligt 
bij de gemeentesecretaris. (…)” 
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Het college reageert op 25 januari per brief op de brief van de advocaat van de heer Baljé van 19 
december 2005. Een aantal passages uit deze brief zijn hieronder weergegeven: "Bij afronding van 
ons overleg van 31 oktober 2005 spraken wij met elkaar af dat u binnen een paar dagen (vóór het 
einde van die week) met een aantal opties zou komen op basis waarvan een financiële 
ondersteuning van de vervolgprocedures tegen Daga/Stoelinga voor het college logisch en politiek 
haalbaar zou kunnen zijn. Wij herhaalden toen nogmaals dat de gemeente zonder aantoonbaar 
gemeentelijk belang geen ruimte ziet om een bijdrage in de koste van juridische ondersteuning te 
verlenen. Uw cliënt stelde het doorzetten van procedures nadrukkelijk afhankelijk van de financiële 
ondersteuning door de gemeente. Het was juist om deze reden dat veel haast geboden was bij het 
verkrijgen van duidelijkheid over de financiële ondersteuning. U en uw cliënt vonden het immers 
ongewenst nog langer te wachten met het betekenen van de reeds gereed liggende dagvaarding 
aan Daga/Stoelinga. In tegenstelling tot de toen gemaakte afspraken hebben wij eerst op 19 
december 2005 (ruim 7 weken na 31 oktober 2005) een reactie van u ontvangen. Een week eerder 
reeds heeft u de dagvaarding betekend aan Daga/Stoelinga, waarmee u aangaf kennelijk de 
koppeling tussen financiële ondersteuning door de gemeente en het uitbrengen van de dagvaarding 
te hebben losgelaten. De inhoud van uw brief van 19 december 2005 kan door het college niet 
anders gelezen worden dan als een sommatie en een vooraankondiging van nadere (juridisch) 
stappen jegens de gemeente indien niet aan uw verzoek gehoor wordt gegeven. Het college acht dit 
in strijd met de toen gemaakte afspraken en de sfeer waarin dat overleg verliep. (...)Het is daarbij 
volkomen helder dat met de uitgesproken intentie door het college nimmer toezeggingen of beloften 
zijn gedaan tot het uitreiken van een blanco cheque voor het overnemen van alle vervolgkosten. 
(…)Mede op basis van het vorenstaande hebben wij, alles afwegende, besloten niet in te gaan op 
uw verzoek om verdere financiële ondersteuning van uw cliënt voor het voeren van 
vervolgprocedures. In deze afweging is ook betrokken de toonzetting en gekozen inzet van uw brief 
en de wijze waarop uw cliënt zich na ons overleg van 31 oktober 2005 publiekelijk heeft 
gemanifesteerd in een aantal interviews. Bovendien heeft een rol gespeeld dat het OM afgezien 
heeft van strafvervolging van alle betrokken partijen. Het niet accepteren van ons eerdere aanbod 
van eind juni 2005 en het feite dat u reeds kosten heeft gemaakt zonder ons daarbij vooraf te 
betrekken, heeft ons tenslotte gesterkt in ons besluit.. (…) In tegendeel, steeds is iedere vervolgstap 
nadrukkelijk beperkt geweest tot die vervolgstap en zijn er voorwaarden verbinden aan de beoogde 
bijdragen. Bovendien was volstrekt helder dat wij niet achteraf met reeds door u eigener beweging 
gestarte procedures en daaraan verbonden kosten geconfronteerd wilden worden. Daarom hebben 
wij ook bepaald dat wij eerst na overleg door u met ons zouden overgaan tot het voor rekening 
nemen van kosten juridische bijstand in vervolgprocedures. (…).’ 

5.10  7 april 2006: voorzieningenrechter wijst vonnis in de zaak Baljé-Stoelinga en Daga  

Oud-wethouder Baljé wendt zich op 6 april 2006 tot de voorzieningenrechter, met het verzoek om: 
'a. zijn vordering ten laste van Stoelinga en Daga (ieder hoofdelijk), als vooromschreven, met 
inbegrip van rente en kosten, voorlopig te begroten op een bedrag van €475.000,- (…).'  

De vordering is opgebouwd uit vermeende schade uit onrechtmatig handelen door de heren Daga 
en Stoelinga. Daarnaast verzoekt oud-wethouder Baljé om hem te vergunnen om conservatoir 
beslag te leggen op verschillende onroerende zaken die in eigendom zijn van de heren Stoelinga en 
Daga. Dit verzoek wordt met als voorlopige begroting van de vorderingen op een bedrag van 
€250.000,- door de voorzieningenrechter op 7-04-2005 toegekend.  
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Het vonnis van 7 april wordt op 23 mei 2006 door het gerechtshof te ’s Gravenhage bekrachtigd. 

5.11  Overige gebeurtenissen 

Voorjaar 2006 
Raadslid Stoelinga heeft verklaard dat hij vanaf het voorjaar van 2006 de beschikking had over een 
DVD met opnames van ruim drie uur van toenmalig wethouder Baljé in het restaurant van de heer 
Daga. De wijze waarop het raadslid deze beelden heeft verkregen, maakt geen onderdeel uit van dit 
onderzoek.  

17 januari 2007 
De heer Stoelinga stuurt een brief aan Commissaris van de Koningin de heer Franssen met de 
transcriptie van een telefoongesprek tussen wethouder Baljé en de Haagse wethouder Verkerk, 
kandidaat-burgemeester Delft. 

7 februari 2007 
De Commissaris van de Koningin de heer Franssen stuurt raadslid Stoelinga een brief over de 
ontvangst van de heer Stoelinga's brief d.d. 27 januari 2007 met als bijlagen de tekst en de DVD 
van een opgenomen telefoongesprek tussen de heren Baljé en Verkerk dat, naar de Commissaris 
aanneemt, heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2004. De commissaris van de koningin schrijft: 
"Overigens zal ik niets doen met de door u toegezonden informatie. Ik neem aan dat het u te doen 
is om de opmerkingen rond de sollicitatie van de heer Verkerk. De toenmalige wethouder Baljé 
maakte destijds geen deel uit van de vertrouwenscommissie rond de benoeming van de nieuwe 
burgemeester. Er is geen sprake van schending van de geheimhoudingsplicht. Mijns inziens valt 
ook de heer Verkerk geen verwijt te maken die met een partijgenoot van gedachten wisselt rond zijn 
kansen in de benoemingsprocedure. Ik ga ervan uit dat u in het belang van het openbaar bestuur 
uw bijdrage wilt leveren aan een goede verstandhouding van de gemeenteraad met uw voorzitter. Ik 
verzoek u deze kwestie dan als afgedaan te beschouwen. De door u toegezonden stukken gaan 
hierbij retour." 

25 juli 2007 
De rechtbank 's Gravenhage is van oordeel dat Stoelinga en/of Leefbaar Delft op 2 mei 2005 niet 
onrechtmatig hebben gehandeld met de publicatie van de webcolumn op de site van Leefbaar Delft. 
Wel is de rechtbank van oordeel dat Leefbaar Delft en/of de heer Stoelinga na de conclusies uit de 
interne rapportage van de gemeente Delft en de uitspraken hierover van de gehele gemeenteraad 
redelijkerwijs niet meer door kon(den) gaan met het publiekelijk uiten van beschuldigingen van 
corruptie. Ook na deze momenten zijn de heer Stoelinga en Leefbaar Delft volgens de rechtbank 
doorgegaan met het publiekelijk uiten van beschuldigingen van corruptie. Uiteindelijk leidt dit tot de 
uitspraak dat Leefbaar Delft, de heer Stoelinga en de heer Daga worden veroordeeld tot het 
vergoeden van door de heer Baljé geleden schade ten gevolge van hun onrechtmatig handelen.  

20 september 2007 
De advocaat van de heer Stoelinga stuurt een DVD met daarop de ondertiteling van hetgeen oud-
wethouder Baljé naar voren brengt tijdens zijn telefoongesprek met ondernemer Zegwaard en het 
volledige proces-verbaal zoals het is opgemaakt door de recherche aan het college van B&W van 
Delft.  
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Hij verwijst hierbij naar lopende civiele procedures. De advocaat van de heer Stoelinga verzoekt in 
zijn brief om een hernieuwd onderzoek naar de gang van zaken destijds rondom wethouder Baljé. 
Hij geeft aan dat zijn cliënt, raadslid Stoelinga, zich afvraagt in hoeverre de heer Verkerk bij een 
dergelijk onderzoek betrokken dient te worden. 

24 september 2007 
De voorzieningenrechter 'verbiedt Leefbaar Delft en Stoelinga om Baljé in het openbaar (…) te 
beschuldigen van corruptie, corruptiepraktijken, of de suggestie te wekken dat Baljé corrupt is 
(geweest), zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat 
de betreffende gedaagde in strijd met dit verbod handelt, met een maximum van € 100.000,-. 

2 oktober 2007 
De heer Stoelinga vraagt in een e-mail om een gesprek met de burgemeester en de gemeente-
secretaris. Hij schrijft in zijn email: "Ik heb een onderhoud gevraagd, gemeld aan U secretaresse. U 
toezegging voor een extern onderzoek aan de raad 2 november 2005 tevens 20/10 2005 zegt u toe 
een extern onderzoek aan de raad. Dat is niet gebeurd. Dus ik hoop op een mondeling overleg, met 
mijn adviseur en zal dan ook niet gauw genoegen nemen met een schriftelijke afdoening." 
Burgemeester Verkerk verklaart hierover dat de gemeenteraad eerder had geconcludeerd dat een 
dergelijk onderzoek niet nodig was en dat er daarom geen aanleiding was om deze discussie 
opnieuw te voeren. Deze e-mail heeft niet geleid tot een gesprek tussen burgemeester Verkerk en 
raadslid Stoelinga. 

12 oktober 2007 
Het college van B&W van Delft reageert op de brief van de advocaat van raadslid Stoelinga van 20 
september 2007 en zegt geen aanleiding te zien om een hernieuwd onderzoek in te stellen naar de 
gang van zaken destijds rondom de subsidieverlening aan de heer Daga en de rol van wethouder 
Baljé daarbij.  

Het college zegt geen aanleiding te zien om op de conclusie van het interne onderzoek dat er geen 
rechtvaardiging was voor een nader en intensiever onderzoek binnen de ambtelijke organisatie van 
Delft naar de geuite beschuldigingen aan het adres van wethouder Baljé terug te komen. Het 
college zegt dat zij in hun standpunt worden bevestigd door de diverse rechterlijke uitspraken die in 
deze kwestie zijn gedaan en verwijst naar de handelingen van de gemeenteraad van 3 november 
2005. 

18 januari 2008 
De Hoge Raad verwerpt het beroep van Leefbaar Delft en de heer Stoelinga tegen het arrest van 
23-05-2006. In dat arrest werd een eerder vonnis van de voorzieningenrechter bevestigd dat strekte 
tot rectificatie van een advertentie waarin de heer Stoelinga/Leefbaar Delft de heer Baljé 
beschuldigden van corruptie.  

21 oktober 2008 
Het gerechtshof te 's Gravenhage bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter 
's-Gravenhage d.d. 24-09-2007. In dat vonnis werd het Leefbaar Delft en de heer Stoelinga, op 
straffe van een dwangsom, verboden om de heer Baljé op enige wijze van corruptie te 
beschuldigen.  



 
 
 
 

 44

27 november 2008 
Een nieuw verzoek van de heer Baljé om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van de heren 
Stoelinga en Daga wegens vermeende onrechtmatige daad wordt door de voorzieningenrechter 
toegewezen. Er wordt toestemming gegeven om voor zowel de heer Daga als voor de heer 
Stoelinga tot een maximum van € 1.150.000,- (per persoon) beslag te leggen. 

11 juni 2009 
De raadsman van raadslid Stoelinga stuurt een brief aan het college van B&W. Een afschrift van 
deze brief wordt tevens verstuurd aan de leden van de gemeenteraad van Delft. Een passage uit de 
concluderende paragraaf uit deze brief is hieronder weergegeven: 'Uw stellingname in een geschil 
tussen twee leden van een orgaan van de gemeente, bovendien nog voordat de rechter in de 
bodemzaak een in kracht van gewijsde gegane uitspraak heeft gedaan, is ongepast. Dat geldt des 
te meer nu de beschuldigingen aan het adres van de heer Baljé nooit op een deugdelijke wijze zijn 
onderzocht. Het college en daarmee de gemeente Delft hebben naar de mening van cliënt in strijd 
gehandeld met de beginselen van behoorlijk bestuur. Met name het verbod op vooringenomenheid 
(art. 2:4 Awb) en het gelijkheidsbeginsel (art.1 Grondwet) zijn met voeten getreden. Daarmee heeft 
de gemeente Delft onrechtmatig jegens de heer Stoelinga gehandeld waardoor mijn cliënt schade 
heeft geleden. Het betreft overigens niet uitsluitend schade bestaande uit juridische kosten en 
andere financiële schade. De door Baljé aangespannen en door de gemeente ondersteunde 
procedures hebben ook hun effect op de fysieke en geestelijke gesteldheid van de heer Stoelinga. 
Namens cliënt houd ik de gemeente Delft hierbij aansprakelijk voor deze schade. Nog los van de 
totale schade, verzoek ik u uiterlijk 6 juli 2009 een concreet voorstel te doen voor vergoeding van de 
juridische kosten van de heer Stoelinga in de procedures tegen de heer Baljé. Tevens verzoek ik u, 
om verdere schade zoveel mogelijk te beperken, op uiterlijk diezelfde datum publiekelijk te verklaren 
dat uw college in deze kwestie ten onrechte partij heeft gekozen voor een voormalig collegelid.(..)' 
In de brief wordt verder onder meer aangegeven dat de heer Stoelinga desgevraagd bereid is om 
een kopie van de beeldopnamen waarop de heer Baljé staat op te sturen.  

23 september 2009 
In antwoord op een brief van raadslid Stoelinga, aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het gedrag van voormalig wethouder Baljé, reageert de minster als volgt: “Ik 
heb kennis genomen van de informatie die u mij toezond. Naar mijn mening waren de destijds 
gerezen vragen omtrent de gedragingen van de toenmalig wethouder zeker aanleiding voor een 
onderzoek. Het verrichten van onderzoek naar gedrag van een wethouder behoort tot de 
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in casu de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft 
echter anders geoordeeld. Ik kan daar als minister niet in treden. (…)” 

16 maart 2010 
Het gerechtshof te 's Gravenhage oordeelt in een uitgebreid betoog dat raadslid Stoelinga met 
publicaties over vermeende corruptie van de heer Baljé niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens 
oud-wethouder Baljé. Het hof spreekt onder meer uit dat het feit dat de meerderheid van de 
gemeenteraad heeft uitgesproken dat ze de uitlatingen van de heer Stoelinga over de heer Baljé 
afkeuren, voor de heer Stoelinga geen reden hoefde te zijn om zijn eerder gedane uitspraken niet te 
herhalen.  
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Ook de uitkomsten van het interne onderzoek noopten niet tot het staken van zijn uitspraken. Hierbij 
wordt onder meer overwogen dat uit het onderzoeksrapport niet valt af te leiden of video en 
geluidsopnames bij het onderzoek waren betrokken. Ook overweegt het hof dat in het belang van 
het goed functioneren van de democratie, de grootst mogelijke terughoudendheid geboden is bij het 
als onrechtmatig kwalificeren van uitingen van een volksvertegenwoordiger aangaande het 
optreden van een openbaar bestuurder. Een aantal passages uit het vonnis is hieronder 
weergegeven:  

“Anders dat de heer Baljé meent, valt uit het geheel van de videobeelden en geluidsopnamen naar 
het oordeel van het hof niet af te leiden dat de hierboven geciteerde passages in een zodanige 
(andere) context staan, dat zij (alsnog) onvoldoende steun zouden bieden aan de beweringen van 
de heer Stoelinga als hiervoor genoemd (...). Integendeel, ook wanneer die beweringen worden 
geplaatste in het licht van de overige beelden en geluidsopnamen, is naar het oordeel van het hof 
nog immer sprake van voldoende feitelijke steun voor die beweringen.(...) 'Bovendien geldt dat de 
grenzen van toelaatbare kritiek op een openbaar bestuurder als publieke persoon ruimer zijn dan 
met betrekking tot een burger als private persoon. (...) Het hof is van oordeel dat een publicatie- ook 
die van een volksvertegenwoordiger- waarin een verdenking van corruptie met betrekking tot een 
wethouder wordt geuit, zeer ernstige gevolgen kan hebben, en dat het ten tijde van vorenbedoelde 
column ook voorzienbaar was dat de heer Baljé door een dergelijke uiting in zijn goede naam zou 
kunnen worden aangetast. Niettemin is het hof, anders dan de heer Baljé, met de rechtbank van 
oordeel dat niet kan worden volgehouden dat deze uitlating op het moment van de publicatie geen 
enkele steun zou vinden in de videobeelden van 28 mei 2004 en de geluidsopnamen van het 
telefoongesprek van 27 april 2005, in onderlinge samenhang beschouwd.' Verder is het hof onder 
meer van oordeel dat de heer Daga onrechtmatig heeft gehandeld door (delen van) beeld- en 
geluidsopnames van de heer Baljé, die hij in zijn bezit had, openbaar te maken.  

9 en 30 juni 2010 
De heer Stoelinga heeft tweemaal een afspraak met een afvaardiging van het college van B en W. 
De aanleiding voor de gesprekken is een brief van de advocaat van de heer Stoelinga waarin deze 
om genoegdoening van de gemeente Delft vraagt voor de schade, die de heer Stoelinga als 
raadslid heeft geleden door de procedures tussen hem en de heer Baljé. In het tweede gesprek 
wordt namens het college aan de heer Stoelinga gevraagd om een mogelijke vergoeding van rond 
de € 17.000,- voor gemaakte juridische kosten te overwegen. De intentie was om een vergelijkbaar 
bedrag aan de heer Stoelinga te vergoeden, als aan de heer Baljé was vergoed. De heer Stoelinga 
gaat niet op het aanbod in. 

15 juli 2010 
De advocaat van de gemeente reageert per brief op het schrijven van de advocaat van raadslid 
Stoelinga d.d. 2 juni 2010 waarin deze de gemeente aansprakelijk stelt voor door raadslid Stoelinga 
gemaakte kosten en geleden schade. De advocaat stelt onder meer dat de gemeente de heer Baljé 
niet financieel of anderszins heeft ondersteund bij het voeren van procedures tegen raadslid  
Stoelinga. Een aantal passages uit deze brief is hieronder weergegeven:  
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‘Uit de indertijd genomen collegebesluiten d.d. 13 mei 2005, 23 juni 2005 en 30 juni 2005 (..), blijkt 
dat het College (..) heeft besloten tot het verlenen van een voorwaardelijke bijdrage in de kosten 
van juridische bijstand tot maximaal EUR 15.000,--. Omdat deze kosten hoger uitvielen dan begroot, 
is dat bedrag later verhoogd tot EUR 17.264,29. Deze kosten hadden voor het grootste deel 
betrekking op de kort geding procedure tegen Daga. Door de advocaat van Baljé is slechts een 
bedrag groot EUR 138,16 besteed aan het opstellen van correspondentie, gericht aan Stoelinga en 
Leefbaar Delft. Deze correspondentie had betrekking op uitingen van Stoelinga, gepubliceerd op de 
website van Leefbaar Delft (…)  

Nadien heeft het college Baljé voorgesteld om onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van 
EUR 15.000 te verlenen voor nog te voeren bodemprocedures tegen Daga en Stoelinga en 
(eventueel) tegen Blauwhoed. Baljé heeft de voorwaarden van het College echter niet aanvaard, 
waarna het College zijn besluit heeft ingetrokken.  

De gemeente heeft – ook in de kort geding procedure tegen Daga – inhoudelijk en strategisch nooit 
enige bemoeienis gehad met de door Baljé gevoerde procedures (…) 

De gemeente acht het niet waarschijnlijk dat Baljé van enige juridische actie zou hebben afgezien, 
als de gemeente hem iedere steun zou hebben onthouden. Baljé zou waarschijnlijk ook hebben 
geprocedeerd en de uitkomst in de procedures zou dezelfde zijn geweest, indien de Gemeente 
Baljé niet financieel terzijde zou hebben gestaan. Baljé heeft ook daadwerkelijk voor eigen rekening 
geprocedeerd, nadat hij het voorwaardelijk aanbod van het College tot verdere ondersteuning na de 
kort geding procedure tegen Daga had afgewezen. (…) Dat de gemeente de procedure tegen Daga 
heeft betaald en Baljé heeft aangeboden om verdere procedures te vergoeden, is naar het oordeel 
van de gemeente volstrekt legitiem geweest. Baljé verweerde zich met het voeren van de 
gerechtelijke procedures tegen het handelen van Stoelinga, Daga en Leefbaar Delft. Dat handelen 
was- ook volgens het Hof (...) gericht tegen het optreden in zijn hoedanigheid van (voormalig) 
wethouder van de gemeente waarvoor de politieke verantwoordelijkheid overging op zijn opvolger 
binnen het college. Het ging derhalve om een zaak van gemeentelijk belang, waarbij de reputatie 
van één der wethouders en daarmee de reputatie van het College in het geding was. 

25 augustus 2010 
De heer Stoelinga verzoekt aan de gemeenteraad om een enquête onderzoek naar de gondelaffaire 
(ex art 155a gemeentewet) in te stellen. Dit verzoek wordt op 30 augustus besproken in een extra 
presidiumvergadering. Er wordt besloten om een werkgroep, waar alle fracties één raadslid voor 
kunnen afvaardigen, het verzoek te laten bekijken en de raad te laten adviseren over het al dan niet 
instellen van een raadsenquête. Zo geschiedt het. Een werkgroep met een afvaardiging uit de Raad 
bereidt een ontwerp besluit voor. Daarover spreekt de Raad op 16 december 2010. 
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16 december 2010 
De werkgroep raadsenquête adviseert aan de gemeenteraad om geen raadsenquête te houden. 
Men heeft daarvoor een brede argumentatie, waaronder: 

ò het enquêterecht is niet bedoeld om civiele procedures van individuele raadsleden te 
ondersteunen 

ò Als het gaat om waarheidsvinding stelt de werkgroep vast dat het onderliggende dossier 
dermate omvangrijk is dat uitvoering van het voorliggende enquêteverzoek naar verwachting 
geen wezenlijk nieuwe feiten aan het licht zal brengen.  

ò er zijn al twee raadsdebatten gevoerd in 2005 over de kwestie 

ò de achtergrond van het verzoek is niet een gebrek aan feiten maar het feit dat men de politieke 
beoordeling ervan anders had willen zien 

ò Het tweede advies van de werkgroep is om (indien de raad dat in meerderheid wenst) een 
aantal specifieke door de werkgroep benoemde onderwerpen in een debat met raad en college 
te bediscussiëren ter afsluiting van dit dossier.  

De onderwerpen zijn opgenomen in een bijlage bij het advies van de werkgroep. In de bijlagen 
staan de volgende onderwerpen genoemd:  

a)  wijze waarop vermeende overtredingen van de gedragscode aan de orde kunnen worden 
gesteld.  

b)  extern onderzoek (indien er nog eens vergelijkbare situaties zijn, moet de raad zich expliciet 
uitspreken over de aanpak van onderzoek) en  

c) financiële ondersteuning van raads- en college leden. 

De gemeenteraad besluit zonder stemming om het ontwerpbesluit aan te nemen. Dat betekent dat 
het enquêteverzoek niet wordt gehonoreerd en dat een slotdebat zal plaatsvinden in de Raad over 
enkele aspecten in de affaire (hierboven genoemd onder a-c), waarvan men kan leren.  

Dit slotdebat heeft plaatsgevonden op 24 februari 2011 waarbij de gemeenteraad op deze punten 
een besluit heeft genomen: 

“I.  Met betrekking tot de wijze waarop vermeende overtredingen van de gedragscode aan de orde 
worden gesteld, uit te spreken dat: 

 het bespreekbaar maken van (vermeende) overtredingen een zaak is van alle raadsleden ־
(en commissieleden); 

 het de voorkeur verdient om eerst het raadslid, commissielid of collegelid in kwestie ־
persoonlijk aan te spreken indien men vermoedt dat er sprake is van een overtreding van de 
gedragscode; 

 ,mocht dat naar de mening van betrokkenen niet leiden tot een bevredigende uitkomst ־
verdient het de voorkeur om de kwestie vervolgens in het presidium of het 
fractievoorzittersoverleg aan de orde te stellen; 
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 mocht een overtreding zijn vastgesteld, zal dit uiteindelijk in commissie- of raadsverband ־
aan de orde komen; 

 mocht er discussie zijn over de vraag of er al dan niet sprake is van een overtreding, kan dit ־
worden geagendeerd voor een openbaar debat. 

II.  Bij onderzoek naar vermeende integriteitsovertredingen van collegeleden of raadsleden als 
uitgangspunt te hanteren dat een externe persoon of instantie wordt betrokken in verband met: 

 het vermijden van de schijn van belangenvermenging ־

 geen discussie over hiërarchische verhoudingen bij intern onderzoek ־

 minder risico op tijdsdruk ־

 .meer ervaring met het uitvoeren van dergelijk onderzoek ־

III.  De bestaande verzekering Rechtsbijstand Overheid te handhaven maar geen aanvullende 
criteria op te stellen omdat de kans zeer wel denkbaar is dat zich een situatie voordoet waarin 
deze criteria niet voorzien. 

Indien het college dan wel de raad financiële ondersteuning wil geven in civiele geschillen tussen 
(oud) collegeleden en (oud) raadsleden, zij dit vooraf met elkaar bespreken voordat een besluit 
hiertoe wordt genomen.” 

De leden van de fracties van Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft verlaten tijdens het debat de 
zaal. Het college van B en W heeft zich aangesloten bij deze besluiten. 

11 november 2011 
De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen het vonnis van het gerechtshof d.d. 16-03-2010 waarin 
werd uitgesproken dat raadslid Stoelinga met publicaties over vermeende corruptie van de heer 
Baljé niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de heer Baljé. 

27 januari 2012 
Burgemeester Verkerk verzoekt de commissaris van de Koningin, naar aanleiding van de komende 
Brandpunt aflevering om door een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar het 
opgenomen telefoongesprek dat wethouder Baljé in 2004 met hem heeft gevoerd. Brandpunt is 
opgenomen en zal een dag later uitgezonden worden. De burgemeester geeft aan dat eventuele 
twijfels aan zijn integriteit die door de uitzending zouden kunnen ontstaan voor hem zelf en voor de 
stad ontoelaatbaar zijn. 

29 januari 2012 
KRO’s Brandpunt besteedt in haar uitzending aandacht aan de Delftse gondelaffaire. Velen uit de 
Delftse politiek komen aan het woord, onder wie de heren Stoelinga en Verkerk.  
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5.12  Overige feiten 

Op 6 juni 2005 ontvangt de gemeente Delft een declaratie van de advocaat van wethouder Baljé. 
De declaratie is opgedeeld in drie dossiers; Baljé/Advies, Baljé/Daga en Baljé/Stoelinga. Veruit de 
meeste kosten zijn gedeclareerd op het dossier Baljé/Advies. In totaal gaat het om een bedrag van 
€ 11.874,- (exclusief btw, reiskosten en bureaukosten6). Deze declaratie heeft betrekking op de 
periode 5 mei 2005 tot en met 23 mei 2005. Deze juridische kosten zijn vergoed aan de heer Baljé. 
In dit bedrag zitten tenminste de kosten voor het sommeren van de heer Daga, het opstellen van 
een kort geding dagvaarding en het bijwonen van een zitting d.d. 18 mei 2005. Onderstaande tabel 
geeft een beeld van de kostenverdeling in tijd. De eerste kosten werden gemaakt op 5 mei 2005. 

 

Op het dossier Baljé/Daga wordt op 6 juni 2005 tevens een bedrag van € 234,- gedeclareerd 
(exclusief btw en bureaukosten7). Daarnaast wordt op het dossier Baljé/Stoelinga een bedrag van € 
108,- gedeclareerd (exclusief btw en bureaukosten8). Dit laatste bedrag heeft betrekking op het 
versturen van een fax en email waarin de heer Stoelinga namens de heer Baljé aansprakelijk wordt 
gesteld voor kennelijk onrechtmatig handelen.  

  

                                                   
6 Inclusief btw, reiskosten en bureaukosten betreft het een bedrag van € 15.596,79. 

7 Inclusief btw en bureaukosten betreft het een bedrag van € 299,34. Op dit dossier zijn geen reiskosten 
gedeclareerd.  

8 Inclusief btw en bureaukosten betreft het een bedrag van € 138,16. Op dit dossier zijn geen reiskosten 
gedeclareerd.  
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Op het dossier Baljé/Blauwhoed wordt deze dag € 1044,- gedeclareerd.9 Op 27 mei 2005 wordt een 
totaalbedrag van € 1.230,- gedeclareerd inzake de proceskosten wegens een verloren kort geding 
jegens de heer Daga. Namens de gemeente Delft is bevestigd dat al deze declaraties zijn voldaan. 
Een declaratie in het dossier Baljé/Leefbaar Delft van totaal € 1335,54 is niet voldaan.  

Er zijn geen aanwijzingen dat er na deze periode nog kosten voor ondersteuning in civielrechtelijke 
zin, door de gemeente Delft aan de heer Baljé zijn vergoed. 

Er zijn tot op heden geen juridische kosten volgend uit civielrechtelijke procedures vergoed aan de 
heer Stoelinga door de gemeente Delft. Wel is, zoals eerder aangegeven, hiertoe namens het 
college in een gesprek op 30 juni 2005 een aanbod gedaan. 

De totaal aan de heer Baljé vergoede kosten bedragen hiermee (incl. bijkomende kosten en btw) € 

15.596,79+ € 299,34+ € 138,16+ € 1.230,00+ € 1.335,54= € 18.599,83. 

                                                   
9 Inclusief btw en bureaukosten betreft het een bedrag van € 1.335,54. Op dit dossier zijn geen reiskosten 
gedeclareerd. 
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6. Analyse en bevindingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk toetsen we, per te onderzoeken ‘moment’10, gebeurtenissen en gedrag aan de 
vooraf geëxpliciteerde normen (zie hoofdstuk 2). Het gaat daarbij om de volgende normen:  

ò Normen vastgelegd in de Gemeentewet. 

ò Normen vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. 

ò Vigerende gedragscode voor politieke gezagsdragers. 

Wij verwijzen voor een uitgebreide beschrijving van deze normen naar hoofdstuk 2. 

6.2 Begrenzing van deze analyse 

Aan ons is gevraagd te onderzoeken of “de heer Verkerk in zijn doen en laten met betrekking tot de 
gondelaffaire in strijd heeft gehandeld met geldende wetgeving, geldende gedragscodes en 
algemene regels van behoorlijk bestuur.” 

Binnen die opdracht geldt een nadere afbakening van vijf specifieke momenten die we 
onderzoeken: 

ò Moment 1: Opgenomen telefoongesprekken tussen toenmalige Haagse wethouder en 
burgemeesterskandidaat Verkerk en Delftse wethouder Baljé, in een restaurant (mei 2004); 

ò Moment 2: Eventuele betrokkenheid van toenmalige Haagse wethouder Verkerk bij 
ontwikkelingen met betrekking tot grondtransactie(s) voor de nieuwbouw van een voetbalstadion 
in Den Haag; 

ò Moment 3: Reactie(s) burgemeester Verkerk op signalen van de heren Stoelinga en Daga over 
beeldmateriaal wethouder Baljé; 

ò Moment 4: Discussie en besluitvorming (in college) met betrekkint tot intern onderzoek door 
gemeentesecretaris Delft naar gondelsubsidie en gedrag wethouder Baljé; 

ò Moment 5: Besluitvorming (in college) over vergoeden juridische kosten (oud)wethouder Baljé 
met betrekking tot de gondelaffaire.  

  

                                                   
10 Voor de 5 momenten zie hoofdstuk 1 onderzoeksvragen en afbakening onderzoek. 
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Deze opdrachtformulering bakent dit onderzoek en de navolgende analyse af. Behalve dat we 
gebonden zijn aan de opdracht en aan het normenkader, zijn er nog een aantal andere 
afbakeningen van het speelveld. We lichten deze achtereenvolgens toe. 

Resultaten van reeds doorlopen juridische procedures 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds aangegeven: reeds gedane rechterlijke uitspraken in laatste instantie 
accepteren we als een gegeven. Kortheidshalve verwijzen we hiervoor naar paragraaf 2.3. Daar 
waar van toepassing verwijzen we in de navolgende tekst naar resultaten van reeds gevolgde 
procedures. 

Géén analyse van de gehele gondelaffaire, maar selecties uit dossier, die aansluiten bij opdracht 

Er is in de gondelaffaire en rond de vijf momenten die wij hebben onderzocht veel gebeurd, 
gecorrespondeerd, gecommuniceerd, geschreven, et cetera. Een lijvig archief van documentatie is 
bestudeerd. Er is veel materiaal. We hebben voor dit rapport echter uit de grote hoeveelheid 
materiaal waarover we beschikken selecties gemaakt die aansluiten bij onze focus: het onderzoek 
gaat over burgemeester Verkerk op specifieke momenten. Dat betekent dat dit géén analyse is van 
de gehele gondelaffaire. 

Dat we alleen de rol van burgemeester Verkerk belichten in dit rapport heeft met de afbakening van 
onze opdracht te maken. In het algemeen zegt een integriteitsvraagstuk als het onderhavige altijd 
iets over het functioneren van het systeem (raad-college-ambtelijke top) in zijn geheel, niet louter 
over het functioneren van één functionaris in dat systeem. Het feit dat deze gondelaffaire kon 
ontstaan en lang voort heeft geduurd, zegt niet enkel iets over één individuele functionaris in dat 
systeem. Het zegt iets over het Delftse lokale politieke systeem als geheel. 

Snelle juridisering 

Snel na het begin van mei 2005 is de kwestie ‘gejuridiseerd’. In betrekkelijk korte tijd ging een aantal 
juridische procedures, onder andere civiel (van betrokkenen onderling), maar ook strafrechtelijk, 
lopen. Nu kan de gang naar de rechter soms oplossend en beslechtend werken. De gang naar de 
rechter is een van de legitieme routes om conflicten of schendingen van wettelijke regels op te 
lossen. De juridisering heeft hier echter (ook) tot gevolg gehad dat partijen vasthielden aan eenmaal 
ingenomen posities en dat leerprocessen, reflectie en onderling gesprek als oplossingsroute moeilijk 
of onmogelijk werden. Effecten van de verschillende juridische procedures zijn ook dat financiële 
belangen en rancune van partijen onderling in de loop van de tijd ontstaan en/of gegroeid zijn. Dat 
geldt tot op de dag van vandaag. 

Beoordeling vanuit perspectief van destijds 

We hebben de feiten geschetst. Bij de beoordeling daarvan dienen we ons (ook) te verplaatsen 
naar de situatie van toen, de informatie en kennis die men toen had. Louter kijken vanuit het 
perspectief van het nu, wetend wat er in de afgelopen jaren allemaal gebeurd is, zou geen 
evenwichtige beoordeling opleveren.  
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6.3 Analyse en beoordeling moment 1 

Opgenomen telefoongesprek(ken) tussen wethouder Baljé en Haagse wethouder Verkerk in 
een restaurant (28 mei 2004) 

6.3.1 Telefoongesprek over burgemeestersvoordracht 

We constateren dat tijdens de besloten vergadering op 27 mei 2004 (die van circa 20:00 tot circa 
21:15 uur duurde) waarin de vertrouwenscommissie met de Delftse raad overlegt over de 
voordracht van een kandidaat burgemeester, uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd aan 
aanwezigen. Na deze besloten vergadering is de heer Verkerk gebeld door de voorzitter van de 
vertrouwenscommissie die hem meedeelde dat hij als eerste zou worden voorgedragen voor 
benoeming tot burgemeester van Delft.  

Op diezelfde avond van 27 mei 2004 is de voordracht van de Haagse wethouder Verkerk voor het 
burgemeesterschap van Delft openbaar gemaakt. Daarnaast werd ook de naam van de als tweede 
voorgedragen kandidaat bekend. De voordracht van de heer Verkerk (en de voordracht van een 
tweede kandidaat, op de tweede plaats) waren vanaf ongeveer 21:15 uur op 27 mei 2004 openbaar. 
De volgende dag is hierover in verschillende media gepubliceerd.  

Waar de Delftse wethouder Baljé en de Haagse wethouder Verkerk tijdens een van de op 28 mei 
2004 opgenomen gesprekken praten over de nummer één en twee op de voordracht, betreft dit 
tijdens het gesprek openbare informatie waarop geen geheimhouding rust. Ook waar in het 
telefoongesprek op 28 mei 2004 wethouder Baljé refereert aan een telefoongesprek dat de dag 
eerder, 27 mei 2004, tussen de heren Baljé en Verkerk zou hebben plaatsgevonden, moet dit 
gesprek plaats hebben gehad nádat de voordracht publiek was geworden. In de transcriptie van het 
gesprek op 28 mei 2005 wordt immers gerept over de voorzitter van de vertrouwenscommissie die 
op het moment van het telefoongesprek op 27 mei 2004 met de pers in gesprek ging.  

Er zijn geen aanwijzingen dat in het bewuste gesprek informatie wordt uitgewisseld waarop 
geheimhouding rustte. We hebben dus geen aanwijzingen dat de heer Verkerk in strijd met 
geldende normen heeft gehandeld. 

6.3.2 Telefoongesprek over grondtransactie gemeente Den Haag. 

Uit de beschikbare opnames blijkt dat tijdens dit telefoongesprek tussen de heer Verkerk in zijn rol 
als wethouder van Den Haag en wethouder Baljé gesproken is over de interesse van de gemeente 
Den Haag voor een stuk grond dat in het bezit is en was van vastgoedondernemer Zegwaard. 

We constateren dat de toenmalige Haagse wethouder Verkerk destijds de ontwikkeling van de 
betreffende locatie niet in zijn portefeuille had en er geen bemoeienis mee had. Op 14 februari 2002 
heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten dat het Forepark de definitieve locatie zou worden 
voor de nieuwbouw van het stadion van ADO Den Haag. In de planvorming die daaraan vooraf 
ging, staat meer dan eens expliciet vermeld dat de zogenoemde Zegwaardlocatie ruimte zou 
kunnen bieden voor de benodigde parkeerplaatsen.  
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Vanaf uiterlijk 14 februari 2002 was derhalve openbaar dat de zogenoemde ‘Zegwaard locatie’ van 
belang kon zijn bij de stadion-ontwikkeling. Eind 2003 werd het bouwplan voor het stadion op het 
Forepark door de wethouders Hilhorst en Stolte aangeboden aan de voorzitters van de betreffende 
raadscommissies. In dit bouwplan wordt meerdere malen letterlijk aan de ‘Zegwaard locatie’ en het 
belang hiervan voor de ontwikkeling van het stadion gerefereerd.  

Eenieder kon vanaf uiterlijk14 februari 2002 weten dat de heer Zegwaard een voor de gemeente 
Den Haag interessant stuk grond in handen had. De mededeling tijdens het bewuste telefoon-
gesprek dat de gemeente Den Haag interesse had in het stuk grond kon dan ook voor de heer 
Zegwaard geen nieuws zijn. Dit blijkt overigens ook uit de verklaring die de heer Zegwaard in 2005 
bij de Rijksrecherche heeft afgelegd over het telefoongesprek. Hierin geeft hij aan dat hij wist dat de 
gemeente Den Haag belangstelling had voor het stuk grond.  

De exacte bewoordingen van de heer Verkerk in het telefoongesprek zijn uiteraard niet meer te 
achterhalen. Wel is bekend welke informatie wethouder Baljé naar aanleiding van dat telefoon-
gesprek aan de heer Zegwaard geeft. Deze informatie is op dat moment openbaar en voor iedereen 
beschikbaar. Het ligt niet voor de hand dat de heer Verkerk aan de heer Baljé informatie heeft 
gegeven die deze vervolgens niet doorgeeft aan de heer Zegwaard. Ook is er niets gebleken van 
enige betrokkenheid van de heer Verkerk als wethouder van Den Haag bij onderhandelingen of 
besprekingen over de zogenaamde Zegwaard locatie, los van het feit dat er met betrekking tot dit 
stuk grond geen transactie heeft plaatsgevonden.  

We concluderen dan ook dat door de heer Verkerk in het betreffende telefoongesprek geen 
vertrouwelijke gegevens zijn verstrekt. Uit verklaringen van de heer Baljé blijkt dat opmerkingen 
over het kunnen vragen van ‘de hoofdprijs’ volgens hem niet waren ingegeven door specifieke 
informatie die de heer Verkerk hem had gegeven maar voor zijn eigen rekening komen. Er zijn geen 
feiten geconstateerd die dit weerspreken. We stellen vast dat de heer Verkerk niet in strijd heeft 
gehandeld met de geldende normen. 

6.4 Analyse en beoordeling moment 2  

Eventuele betrokkenheid van wethouder / (later) burgemeester Verkerk bij grondtransactie(s) 
voor de nieuwbouw van een voetbalstadion in Den Haag 

We constateren dat er geen grondtransactie heeft plaatsgevonden met de gemeente Den Haag en 
de heer Zegwaard aangaande de zogenaamde Zegwaard locatie. 

Uit verklaringen en documentatie van de gemeente Den Haag blijkt dat onderhandelingen over deze 
locatie op ambtelijk niveau hebben plaatsgevonden en dat er geen aanwijzingen zijn voor enige 
specifieke betrokkenheid van de toenmalige wethouder Verkerk bij deze onderhandelingen. De heer 
Verkerk had als wethouder geen aangelegenheden met betrekking tot de nieuwbouw van het 
voetbalstadion in portefeuille. Ook de voormalig wethouder die destijds deze ontwikkeling in de 
portefeuille had, verklaart geen herinnering te hebben aan betrokkenheid van de heer Verkerk bij de 
onderhandelingen over een mogelijke grondtransactie rond Forepark – Zegwaardlocatie. In 
aansluiting op de beoordeling van het handelen van de heer Verkerk met betrekking tot het tweede 
telefoongesprek bij moment 1 constateren we dat de heer Verkerk niet in strijd heeft gehandeld met 
geldende normen.  
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6.5 Analyse en beoordeling moment 3  

Reactie(s) burgemeester Verkerk op signalen van raadslid Stoelinga én restauranthouder 
Daga over beelden wethouder Baljé  

Op 28 april 2005 bereikte het signaal dat er beelden van wethouder Baljé zouden zijn burgemeester 
Verkerk twee maal. Een signaal dat restauranthouder Daga tijdens het burgemeestersspreekuur op 
28 april gaf dat er beeldmateriaal was waarop de wethouder toezeggingen zou hebben gedaan. En 
een signaal van raadslid Stoelinga over het bestaan van beeldmateriaal van wethouder Baljé en dat 
dit er niet goed uitzag. 

Restauranthouder Daga kwam burgemeester Verkerk tijdens het burgemeesterspreekuur van 28 
april 2005 vertellen dat hij beeldmateriaal had van wethouder Baljé waarop deze toezeggingen zou 
doen. Er zijn geen aanwijzingen dat de heer Daga heeft gesproken over corrupt gedrag van 
wethouder Baljé. Of de heer Daga tijdens het gesprek een gegevensdrager met de bewuste 
beelden aan burgemeester Verkerk heeft aangeboden, is niet duidelijk geworden omdat beide 
betrokkenen hier een andere verklaring over afleggen. Wel constateren we dat de heer Verkerk niet 
om de beelden heeft gevraagd en niet heeft doorgevraagd naar de aard van het beeldmateriaal. 
Burgemeester Verkerk heeft de heer Daga naar wethouder Baljé verwezen. 

We constateren dat er naar aanleiding van het bezoek van de heer Daga aan het burgemeester-
spreekuur contact is geweest tussen burgemeester Verkerk en wethouder Baljé. Burgemeester 
Verkerk heeft in dat contact de wethouder aangesproken op de kwestie en eventuele verdere 
stappen met betrekking tot dit onderwerp in eerste instantie aan wethouder Baljé gelaten.  

Het tweede signaal was dat van raadslid Stoelinga. We constateren dat er onvoldoende 
aanwijzingen zijn om vast te stellen dat raadslid Stoelinga tijdens het fractievoorzittersoverleg op 28 
april 2005 plenair heeft verklaard over het beeldmateriaal en zijn ontmoeting met de heer Daga. Dit 
blijkt althans niet uit de verslaglegging van het bewuste overleg en evenmin uit de door het raadslid 
hierover afgelegde verklaring bij de Rijksrecherche. 

We constateren dat raadslid Stoelinga, ná het fractievoorzittersoverleg en voorafgaand aan de 
raadsvergadering van dezelfde dag, burgemeester Verkerk heeft aangesproken. Hij heeft op dat 
moment aangegeven dat hij beelden had gezien van wethouder Baljé en dat het er niet goed uitzag 
of woorden van gelijke strekking. Raadslid Stoelinga heeft de importantie van de beelden 
benadrukt. De interactie met raadslid Stoelinga vormde voor de burgemeester niet direct aanleiding 
voor nadere actie.  

Nadat raadslid Stoelinga burgemeester Verkerk aanspreekt, vindt er vanaf ongeveer 20:00 uur een 
raadsvergadering plaats. Raadslid Stoelinga heeft tijdens deze vergadering niet plenair verklaard 
over het beeldmateriaal en zijn ontmoeting met de heer Daga. Raadslid Stoelinga verklaarde aan de 
onderzoekers dat hij na afloop van de vergadering aan de aanwezige raadsleden heeft verteld over 
videobeelden waarop de heer Baljé wordt weergegeven. Deze lezing wordt niet bevestigd door de 
verklaringen die door raadsleden Stoelinga, de Wit en Van Tongeren bij de rijksrecherche zijn 
afgelegd. 
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We constateren dat burgemeester Verkerk niet in strijd met het normenkader heeft gehandeld. De 
aard van de informatie die de burgemeester op 28 april 2005 kreeg, was naar ons oordeel niet 
zodanig dat de burgemeester in eerste instantie anders had moeten handelen naar aanleiding van 
de signalen. Er was immers, vóór het verschijnen van de column, geen informatie op basis waarvan 
de burgemeester kon vermoeden dat het hier over mogelijk niet integer of corrupt gedrag zou gaan.  

Naar ons oordeel is het aanspreken van de betreffende wethouder op de kwestie in 
overeenstemming met het kernbegrip ‘zorgvuldigheid’ uit de gedragscode.  
De informatie die burgemeester Verkerk op donderdag 28 april 2005 tot zijn beschikking had, gaf 
hem aanleiding om contact over het onderwerp te zoeken met de betreffende wethouder waarna de 
burgemeester het ondernemen van eerste actie aan de wethouder heeft gelaten. Of de 
burgemeester het hierbij wilde laten is niet vast te stellen omdat de maandag hierop een column 
verschijnt op de website van Leefbaar Delft waarin wethouder Baljé wordt beschuldigd van 
mogelijke corruptie. Die column geeft vervolgens het college aanleiding om een intern onderzoek in 
te stellen. Hierop gaan we in de volgende paragraaf in.  

6.6 Analyse en beoordeling moment 4  

Discussie en besluitvorming in college m.b.t. onderzoek door gemeentesecretaris Delft naar 
gondelsubsidie en gedrag Baljé  

6.6.1 Besluitvorming tot intern onderzoek  

Op maandag 2 mei 2005 verschijnt er een column op de website van Leefbaar Delft waarin het 
vermoeden wordt uitgesproken dat wethouder Baljé corrupt is. Naar aanleiding hiervan besluit het 
college van B en W op dinsdag 3 mei 2005 in de collegevergadering tot het instellen van een 
onderzoek naar het proces van subsidieverlening aan restauranthouder Daga en naar de 
aantijgingen aan het adres van wethouder Baljé. Het is uit de verklaringen van de betrokkenen die 
wij spraken aannemelijk geworden dat geen van de collegeleden op dat moment nog kennis had 
kunnen nemen van de beelden. 

De besluitvorming over het interne onderzoek van dinsdag 3 mei 2005 beperkt zich tot de 
vaststelling dat er ernstige beschuldigingen worden geuit richting wethouder Baljé en dat hiernaar 
een onderzoek moet worden verricht onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris.  

Bij het handelen van het college en meer specifiek de burgemeester voor wat betreft de 
besluitvorming over en de uitvoering van het interne onderzoek, merken wij het volgende op:  

ò Hoewel er in haar uitingen door het college steevast is gesproken over een onderzoek, is er 
feitelijk eerder sprake van een ‘quick scan’ die in een korte periode werd uitgevoerd. Het is voor 
wat betreft de subsidieverlening aan restauranthouder Daga naar ons oordeel zorgvuldig dat in 
eerste instantie werd gekozen om de interne organisatie te bevragen op signalen over mogelijke 
misstanden. Op dit punt constateren we dat het college en meer specifiek de burgemeester, 
hebben gehandeld conform het normenkader.  
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Aantijgingen betreffende mogelijke corruptie van een bestuurder zijn naar ons oordeel zo zwaar 
dat een intern onderzoek hierbij niet passend is. Van het college waar de te onderzoeken 
bestuurder deel van uitmaakte, kan niet de hiertoe benodigde distantie worden verwacht of 
verlangd. Toch werd het onderzoek uitgevoerd door de gemeentesecretaris die hiërarchisch 
ondergeschikt was aan het college waar de betreffende wethouder deel van uit maakte. 
Daarnaast had de gemeente (en haar college) een financieel belang bij de mogelijkheden die 
wethouder Baljé had op het vinden van een nieuwe baan. Als wethouder Baljé een nieuwe baan 
vond, hoefde de gemeente geen wachtgeld te betalen. De gemeente had dus een belang bij het 
vrijpleiten van de wethouder. Tot slot stelde het college waarvan de te onderzoeken wethouder 
nog deel uitmaakte het onderzoeksverslag vast.  

De belangen die volgen uit genoemde posities zouden geen rol moeten spelen bij een 
onderzoek naar mogelijke corruptie van een wethouder. Hoewel we geen partijdigheid hebben 
geconstateerd, is er naar ons oordeel te weinig rekening gehouden met het kernbegrip 
‘onafhankelijkheid’ uit de gedragscode. Het begrip onafhankelijkheid uit de gedragscode vergt 
dat “het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat 
geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een 
dergelijke vermenging wordt vermeden.” Deze schijn is naar ons oordeel niet vermeden. Het 
ging daarbij niet om oneigenlijke privébelangen maar vooral om het feit dat de gemeente een 
aantal met elkaar op gespannen voet staande gemeentelijke belangen had waarmee een 
dergelijk onderzoek niet belast mag worden.  

ò Het bevragen van ambtenaren over signalen over mogelijke corruptie van een wethouder had 
naar ons oordeel moeten gebeuren in een veilige omgeving, door een externe partij. Op dit punt 
is de aanpak onvoldoende doordacht, waardoor te weinig rekening is gehouden met de 
belangen van de betrokken ambtenaren.  

ò We constateren dat de aanpak van het onderzoekdeel naar mogelijke corruptie onvoldoende 
zorgvuldig was in relatie tot de zwaarte van de aantijging. Dit constateren we met name met 
betrekking tot de volgende punten: 

 er werden slechts twee gesloten vragen gesteld waarbij niet werd doorgevraagd ־

 er werden geen gespreksverslagen gemaakt ־

 de vragen werden gesteld door een hiërarchisch leidinggevende waardoor betrokkenen ־
wellicht niet vrijuit konden spreken 

 een van de meest betrokken ambtenaren werd niet gehoord ־

 hoewel de column op de website van Leefbaar Delft de aanleiding was voor het instellen ־
van het onderzoek werd de fractievoorzitter van Leefbaar Delft niet bevraagd op de feiten 
die ten grondslag lagen aan deze aantijging 

 de filmbeelden van wethouder Baljé, voor zover beschikbaar, werden niet betrokken bij het ־
interne onderzoek. 

Op deze punten was er naar onze mening geen sprake van een adequate feitenvergaring ten 
behoeve van het interne onderzoek. Ons inziens is met de vaststelling van het interne onderzoek op 
dit punt niet gehandeld conform het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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We constateren dat het college, inclusief de burgemeester, door het vaststellen van de rapportage 
de volledige verantwoordelijkheid voor aanpak en inhoud van het interne onderzoek heeft genomen. 
Het college, inclusief de burgemeester heeft daarbij niet gestuurd in de richting van onafhankelijk 
onderzoek en van meer zorgvuldigheid. Vanuit de eigenstandige verantwoordelijkheid die de 
burgemeester heeft als onafhankelijk voorzitter, die boven de partijen staat, had hij naar ons oordeel 
hierin een nadrukkelijker rol kunnen nemen11.   

6.6.2 Nasleep intern onderzoek 

Na het verschijnen van het rapport van het interne onderzoek, is er een aantal momenten geweest 
waarop de inhoud hiervan ter discussie is komen te staan. Een belangrijk moment is de 
openbaarmaking van een aantal verklaringen van ambtenaren uit het Rijksrecherche dossier die 
kunnen leiden tot vraagtekens bij de conclusies van het interne onderzoek.  

Ook na het naar buiten komen van deze verklaringen heeft het college de juistheid van de 
conclusies van het intern onderzoek steeds benadrukt. Wel biedt ze per brief van 18 oktober 2005 
aan de raad aan om een second opinion op het intern onderzoek te laten verrichten. “…ons college 
blijft, na analyse van de hierboven besproken informatie, bij de centrale conclusies uit ons eerdere 
interne onderzoek. Wij realiseren ons echter dat het college als partij zou kunnen worden gezien. 
Wij achten het, om elke schijn van partijdigheid te vermijden, daarom gewenst dat nu een 
onafhankelijke externe deskundige op korte termijn een second opinion op onze conclusies geeft.” 

Naar ons oordeel stelde het college hiermee terecht vast dat een second opinion van een 
onafhankelijke externe deskundige gewenst was. We achten het echter niet adequaat dat de 
beslissing hierover bij de gemeenteraad werd neergelegd.  

In het licht van het kernbegrip ‘onafhankelijkheid’ uit de gedragscode, had de enkele constatering 
dat het college in dezen als partij gezien kon worden ons inziens moeten leiden tot een zelfstandig 
besluit tot het instellen van een extern onderzoek, al was het alleen om de schijn van partijdigheid 
weg te nemen. Ook hier verwijzen we weer naar de verantwoordelijkheid die ook de burgemeester 
als onafhankelijk voorzitter, die een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden 
bevordert, hierin had.  

  

                                                   
11 Deze bijzondere verantwoordelijkheid volgt onder meer uit artikel 170, derde lid, Gemeentewet. Deze 
bepaling verschaft een titel op grond waarvan de burgemeester kan interveniëren ten aanzien van alle niet met 
name genoemde gemeentelijke aangelegenheden. Dit artikel bestaat sinds de dualisering en heeft versterking 
van de rol van de burgemeester als voorzitter van college ten doel. De burgemeester als voorzitter van de raad 
en van het college kan worden gezien als ‘bewaker van het gemeentebestuur’; de burgemeester vervult daarbij 
een rol als onafhankelijk voorzitter, die de gemeentelijke aangelegenheden bevordert.  
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6.7 Analyse en beoordeling moment 5  

Besluitvorming (in college) over vergoeden juridische kosten (oud) wethouder Baljé met 
betrekking tot de gondelaffaire 

In de besluitvorming om juridische kosten te vergoeden zijn verschillende stappen gezet, we 
onderscheiden hierbij een aantal expliciete beslismomenten die van belang zijn om een oordeel te 
vellen over de handelwijze van burgemeester Verkerk. Die lopen we hierna achtereenvolgens langs. 

Vooraf merken we op dat in rechte is vast komen te staan dat raadslid Stoelinga op 2 mei 2005 niet 
onrechtmatig heeft gehandeld jegens toenmalig wethouder Baljé met de publicatie van een 
webcolumn. Dit is op 11 november 2011 door de Hoge Raad bevestigd. 

Beslismoment 1 (11 mei 2005) 

De eerste gedocumenteerde toezegging voor het vergoeden van juridische kosten aan de heer 
Baljé dateert van 11 mei 2005. Op deze dag vindt een overleg plaats tussen de gemeente-
secretaris, burgemeester Verkerk en een ander collegelid over het vergoeden van juridische kosten. 
Dit overleg vindt plaats als uitvloeisel van een informeel college overleg op 7 mei bij een van de 
wethouders thuis waar naar alle waarschijnlijkheid al is gesproken over deze vergoedingen en het 
vormt de voorbereiding op de collegevergaderingen van 13 en 17 mei wanneer het college de 
eventuele vergoeding van juridische kosten wil agenderen. 

De aanleiding voor dit overleg is een verzoek van de advocaat van de heer Baljé om over te gaan 
tot het vergoeden van juridische kosten. Voor het wegen van een dergelijk verzoek bestonden geen 
specifieke criteria waarop kon worden teruggevallen.  

Tijdens het overleg op 11 mei is duidelijk dat de advocaat van de heer Baljé civielrechtelijke bijstand 
wil verlenen tegen de ‘bejegening door de heren Stoelinga en Daga’. Dit blijkt ook uit de latere 
bevestiging van het overleg. In het gesprek is niet uitputtend gesproken over de juridische stappen 
die voor vergoeding in aanmerking kwamen. Wel wordt door aanwezigen geconstateerd dat het 
verkrijgen van beeldmateriaal van de heer Daga zowel in het belang van de gemeente als in het 
belang van de heer Baljé is.  

In het overleg wordt besloten dat de gemeente Delft ‘de thans noodzakelijke c.q. niet uit te stellen 
kosten ten behoeve van het verlenen van civielrechtelijke bijstand (…), voorshands tot dinsdag 17 
mei n.m (…)’ zal voldoen. In de bevestiging van dit besluit aan de advocaat van de heer Baljé wordt 
aangegeven dat met een op 17 mei volgend besluit van het college nadere condities aan de 
vergoeding verbonden kunnen worden. Bij het geven van ruimte tot het zetten van verdere 
juridische ‘noodzakelijke c.q. niet uit te stellen’ stappen wordt open gelaten tegen wie deze stappen 
zich exact wel en niet mogen richten. Daardoor ontstaat ruimte om ook stappen te zetten tegen 
raadslid Stoelinga en/of Leefbaar Delft, naast stappen tegen restauranthouder Daga, ter verkrijging 
van beeldmateriaal. De toestemming geldt overigens slechts voor een kleine week. 
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We constateren dat de gesprekspartners op 11 mei het zowel in het belang van de heer Baljé als in 
het belang van de gemeente achtten om snel inzicht te krijgen in het beeldmateriaal van de heer 
Daga en/of dat materiaal zelf ook te verkrijgen. De heer Baljé had ervoor gekozen om juridische 
stappen te zetten om het materiaal te trachten te verkrijgen. Door de vertegenwoordiging van het 
college wordt besloten om deze juridische stappen te bekostigen en geen zelfstandige actie te 
ondernemen om het materiaal te verkrijgen.  

Beoordeling beslismoment 1 (11 mei 2005) 

Dat het college, inclusief de burgemeester, niet allereerst heeft geprobeerd om het materiaal te 
verkrijgen langs andere dan juridische weg achten we een gemiste kans.  

Het openlaten van de mogelijkheid tot juridische stappen jegens de heer Stoelinga en Leefbaar 
Delft is naar ons oordeel, gelet op het kernbegrip onafhankelijkheid uit de gedragscode, niet 
passend. Er was immers kort daarvóór een onderzoek gestart waarin de aantijgingen aan het adres 
van wethouder Baljé werden onderzocht. Door desondanks niet te wachten met het openen van de 
mogelijkheid tot bekostiging van juridische stappen en daarbij de mogelijkheid van juridische 
stappen tegen de heer Stoelinga open te laten, werd naar ons oordeel de schijn van partijdigheid 
niet vermeden.  

Overigens kwam het feitelijk pas op 19 mei 2005 tot daadwerkelijke civielrechtelijke stappen van 
oud-wethouder Baljé jegens raadslid Stoelinga.  

Beslismoment 2 (13 mei 2005) 

Op 13 mei 2005 is het vergoeden van juridische kosten aan de heer Baljé voor het eerst 
geagendeerd in een collegevergadering. In een voorliggende ambtelijke notitie wordt geconcludeerd 
dat de rechtsbijstandsverzekering de juridische kosten voor de heer Baljé niet dekt maar coulance 
halve een tegemoetkoming in strafrechtelijke kosten wil vergoeden.  
 
Uit de onderliggende notitie blijkt dat de heer Baljé voor een civiele procedure een advocaat heeft 
ingeschakeld ‘omdat de heer Baljé in zijn hoedanigheid van wethouder is “gechanteerd en bedreigd, 
en door de heren Stoelinga en Daga bij de uitoefening van zijn functie op oneigenlijke en 
onrechtmatige wijze is bejegend” (aanhaling van de advocaat). In verband hiermee wordt de 
gemeente Delft verzocht te bevestigen dat zij de kosten verbonden aan het verlenen van 
civielrechtelijke bijstand in deze zaak zal voldoen.’  

Gerefereerd wordt aan de toezegging van 11 mei jl. dat de noodzakelijke juridische stappen om ‘de 
rechten van de heer Baljé veilig te stellen’ gezet konden worden ‘inclusief de stappen die nodig zijn 
voor het verkrijgen van (een copie van) de videoband waarover in de pers is gerept en het 
voorkomen dat deze verder aan anderen ter hand wordt gesteld.’ 

Op grond van deze notitie bevestigt het college haar eerdere toezegging om over te gaan tot het 
vergoeden van juridische kosten aan de heer Baljé. Wel wordt de toezegging verder afgebakend.  

ò Ten eerste wordt besloten dat ‘wat betreft de civiele procedure voor het opstellen van een kort 
geding dagvaarding en de daaruit volgende juridische stappen in de civiele procedure waarbij 
wethouder Baljé betrokken is, de kosten door de gemeente worden gedragen, vooralsnog tot 
een maximumbedrag van €15.000,00’.  
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ò Daarnaast wordt besloten dat eventuele vervolgstappen in de civiele procedure, of bij 
overschrijding van het maximumbedrag, ‘eerst na voorafgaand overleg met of namens het 
college gedragen worden door de gemeente Delft.’  

ò Tevens wordt besloten dat aan de vergoedingen condities worden verbonden. Geparafraseerd 
gaat het hierbij om het volgende: 

 kosten worden vergoed tegen een overeen te komen uurtarief ־

 er worden alleen kosten vergoed die niet door de rechtsbijstandsverzekering worden ־
vergoed 

 mocht er sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen door de heer Baljé, kan de vergoeding ־
worden gestaakt en/of teruggevorderd 

 in de procedures moet vergoeding van de door de gemeente Delft vergoede kosten worden ־
geëist 

 schade die de gemeente lijdt (bijv. wachtgeldkosten) moet in de procedures worden ־
betrokken. 

Beoordeling beslismoment 2 (13 mei 2005) 

Met dit besluit van 13 mei 2005 beslist de gemeente de kosten voor het opstellen van een kort 
geding dagvaarding en de daaruit volgende juridische stappen in de civiele procedure te dragen tot 
een maximumbedrag van € 15.000,-. Uit de documentatie blijkt dat het hier gaat om een 
dagvaarding gericht aan de heer Daga. Deze dagvaarding wordt nog dezelfde dag verstuurd. 

We constateren dat in het besluit van 13 mei 2005 adequate randvoorwaarden worden 
geformuleerd voor de bekostiging van juridische kosten van de heer Baljé. De formulering past bij 
het belang van de gemeente om het beeldmateriaal van de heer Daga te verkrijgen. Deze 
besluitvorming heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het geldende normenkader.  

Beslismoment 3 (19 mei 2005) 

Op 19 mei 2005 wordt opnieuw tijdens een collegevergadering gesproken over het vergoeden van 
juridische kosten. Het college spreekt ‘de intentie uit om, naast de in het voorstel genoemde kosten, 
ook waar mogelijk en in redelijkheid bij te dragen in de kosten van eventuele verdere procedures en 
deze procedures te ondersteunen’.  

Op 19 mei 2005 verstuurt de advocaat van de heer Baljé een fax en email naar de heer Stoelinga 
waarin deze stelt dat de heer Stoelinga onrechtmatig heeft gehandeld jegens de heer Baljé en stelt 
hem hiervoor aansprakelijk. Uit de door de gemeente betaalde declaraties van de advocaat van de 
heer Baljé blijkt dat de kosten voor dit schrijven door de gemeente zijn gedragen. 
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Beoordeling beslismoment 3 (19 mei 2005) 

Uit gesprekken met betrokkenen en documentatie blijkt dat het verkrijgen van beeldmateriaal van de 
heer Daga in eerste instantie de primaire drijfveer was om over te gaan tot het vergoeden van 
juridische kosten. We constateren hierbij dat in het college ook het sommeren van zowel de heer 
Daga als de heer Stoelinga om ‘schade makende activiteiten’ te staken als een gemeentelijk belang 
werd gezien. Dit blijkt ook uit de beantwoording van raadsvragen over dit onderwerp op 29 juni 
2005. We constateren dat het college hiermee geen neutrale positie in heeft genomen in een 
conflict tussen een oud-wethouder en een raadslid, maar hierin een partij werd. Het college heeft 
door haar uitingen naar ons oordeel de verantwoordelijkheid genomen voor het aansprakelijk stellen 
van de heer Stoelinga door de advocaat van de heer Baljé op 19 mei 2005.  

Het bieden van een juridisch vangnet aan een bestuurder die wordt aangesproken uit hoofde van 
zijn functie is een reëel belang dat terecht aandacht heeft gekregen van het college. We 
constateren echter dat de complexe situatie waarvan sprake was, doordat een raadslid 
civielrechtelijk werd aangesproken door een voormalig wethouder en de mogelijke implicaties 
hiervan, geen onderwerp van beraadslaging binnen het college was. Hierbij zij opgemerkt dat een 
casus van deze specifieke complexiteit in het lokale openbaar bestuur een novum was waarop 
wellicht geen enkel ander college voorbereid zou zijn geweest. Desondanks had juist daarom een 
expliciete weging van deze bijzondere situatie in de rede gelegen. Dit is niet gebeurd.  

Daarnaast stellen we vast dat het college door haar expliciete stellingname (dat de schade 
makende activiteiten moesten stoppen) partij is geworden in een juridisch conflict tussen een oud-
wethouder en een raadslid. Hierbij zijn de belangen van het raadslid niet of onvoldoende 
meegewogen. Dit achten we strijdig met het kernbegrip zorgvuldigheid uit de gedragscode.  

Hoewel er sprake was van besluitvorming in het college, die aan het gehele college moet worden 
toegeschreven, verwijzen we wederom naar de eigenstandige rol van de burgemeester als 
onafhankelijk, boven de partijen staande voorzitter van het college. 

Beslismoment 4 (23 juni 2005) 

Naar aanleiding van een vervolgverzoek van de advocaat van oud-wethouder Baljé wordt in de 
collegevergadering van 23 juni 2005 besloten om naast de eerdere vergoeding van € 15.000,- een 
bedrag van € 2.264,29 aan juridische kosten aan de heer Baljé te vergoeden. Daarnaast wordt 
besloten om: ‘kosten die voorvloeien uit een door hem te starten vervolgprocedure, waarin 
gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de heren Stoelinga en Daga onrechtmatig hebben 
gehandeld, alsmede voor onderhandelingen met en later mogelijk ook proceskosten tegen 
Blauwhoed, (opnieuw) een vergoeding te geven tot een bedrag van €15.000,00 (netto), waarbij de 
mogelijkheid voor een gemotiveerdere nadere vergoeding wordt open gehouden. Uit de schriftelijke 
bevestiging van dit besluit aan de advocaat van de heer Baljé blijkt dat wanneer uit de juridische 
procedures ‘onverhoopt’ geen schadevergoeding zal voortvloeien, de gemeente geen kosten zal 
terugvorderen en niet zal overgaan tot het verrekenen van vergoede kosten met 
wachtgeldaanspraken.  
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Totaal uitgekeerde kosten 

In totaal is er een bedrag van € 18,599,83 aan de heer Baljé vergoed in verband met kosten die hij 
had gemaakt in verschillende civielrechtelijke procedures. Van € 138,16 is aanwijsbaar dat deze 
betrekking hadden op het aansprakelijk stellen van de heer Stoelinga wegens vermeende 
onrechtmatige acties tegen de heer Baljé. Duidelijk is eveneens dat het overgrote gedeelte van de 
vergoede juridische kosten betrekking had op juridische stappen tegen de heer Daga. Hoe de 
vergoede kosten verder exact zijn opgebouwd is niet vast te stellen.  

We concluderen dat de heer Stoelinga geen vergoeding heeft ontvangen voor juridische kosten die 
hij heeft gemaakt vanwege civielrechtelijke procedures tussen hem en de heer Baljé. Wel is er hem 
namens het college in juni 2010 een aanbod gedaan door de gemeente Delft om over te gaan tot 
een vergoeding van rond de € 17.000,- waarbij de intentie was om een vergelijkbaar bedrag als 
oud-wethouder Baljé had ontvangen, beschikbaar te stellen aan de heer Stoelinga. Hier is de heer 
Stoelinga niet op in gegaan omdat hij de hieraan verbonden voorwaarden niet wenste te 
accepteren. 

Beoordeling beslismoment 4 (23 juni 2005) 

Met de besluitvorming op 23 juni 2005 wordt nogmaals bevestigd dat het college niet alleen het 
verkrijgen van de beelden van de heer Daga wenste te ondersteunen maar ook het handelen van 
de heer Stoelinga veroordeeld wilde zien. Hiermee bleef het college partij en handelde daarmee in 
strijd met het kernbegrip ‘zorgvuldigheid’ uit de gedragscode. De belangen van het raadslid zijn 
hierbij onvoldoende meegewogen.  

Op 27 juni 2005 wordt duidelijk dat oud-wethouder Baljé niet akkoord gaat met de bij het 
collegebesluit gestelde voorwaarde dat eventuele inkomsten uit alle procedures verrekend zullen 
worden met wachtgeldaanspraken. Op dat moment stopt dan ook de bekostiging van juridische 
kosten van oud-wethouder Baljé.  

Dat het voornemen om de juridische stappen financieel te ondersteunen, feitelijk niet 
gematerialiseerd is, ligt aan de weigering van de heer Baljé om zich aan de gestelde voorwaarden 
te conformeren. Dit gaf het college aanleiding om het op 23 juni genomen besluit op 30 juni 2005 in 
te trekken.  

6.8 Perspectief 

Om de rol van de heer Verkerk als burgemeester van Delft op de onderzochte momenten goed in 
perspectief te plaatsen maken we een laatste opmerking. 

In de besluitvorming over het interne onderzoek en over de vergoeding van juridische kosten voor 
de heer Baljé gaat het voortdurend om unanieme besluitvorming door het college van B&W van de 
gemeente Delft. Er zijn veel momenten geweest dat het college de raad heeft geïnformeerd over de 
kwestie en over de besluitvorming; de raad was goed geïnformeerd. De gemeenteraad heeft het 
handelen van het college op al die momenten in meerderheid gesteund.  
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7. Conclusies 

We hebben de rol van burgemeester Verkerk op 5 specifieke momenten in de gondelaffaire 
onderzocht (zie hoofdstuk 1 en 6, waar deze specifieke momenten zijn toegelicht). 

Onderzoeksvraag was: Heeft de heer Verkerk in zijn doen en laten met betrekking tot de 
gondelaffaire in strijd gehandeld met geldende wetgeving, geldende gedragscodes en algemene 
regels van behoorlijk bestuur? 

De hoofdconclusie luidt samengevat dat in de meerderheid van de beslismomenten niet strijdig met 
geldende normen is gehandeld. Wel is in een aantal gevallen kritiek mogelijk op de besluitvorming 
door het college en op de rol van de burgemeester daarbinnen. Deze kritiek betreft ook de 
gemeenteraad die op een aantal momenten deze besluitvorming heeft gesteund.  

Vooraf merken we nog op dat de burgemeester en het college zich destijds in een ingewikkelde 
situatie bevonden waarbij een complexe afweging van met elkaar op gespannen voet staande 
gemeentelijke belangen moest plaatsvinden. Een situatie van deze specifieke complexiteit was en is 
in het lokale openbaar bestuur een novum waarop wellicht geen enkel ander college van B en W 
voorbereid zou zijn geweest.  

Bij het zetten van een aantal deelstappen hebben het college van B en W en burgemeester Verkerk 
deels niet in strijd met geldende normen gehandeld maar deels ook wel. Het gaat daarbij met name 
om het onvoldoende toepassen van de normen van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid uit de 
gedragscode. 

We lichten deze conclusies hierna per moment kort toe. 

Moment 1: Opgenomen telefoongesprek(ken) tussen Haagse wethouder Verkerk en Delftse 
wethouder Baljé in een restaurant (mei 2004) 

We constateren dat de heer Verkerk (als Haagse wethouder en burgemeesterskandidaat voor de 
gemeente Delft) met betrekking tot het telefoongesprek over de burgemeestersbenoeming niet in 
strijd met de geldende normen heeft gehandeld. Er is geen geheime informatie uitgewisseld over de 
voordracht, noch over de rest van de benoemingsprocedure.  

Met betrekking tot het telefoongesprek over de vastgoedtransactie in Den Haag geldt ook dat de 
heer Verkerk niet in strijd met de geldende normen heeft gehandeld. Alle informatie die de heer 
Verkerk gegeven heeft was openbaar. De toenmalige Haagse wethouder Verkerk had geen 
specifieke betrokkenheid bij de stadion ontwikkeling, ook niet na het telefoongesprek.  

Moment 2: Eventuele betrokkenheid van Haagse wethouder Verkerk bij ontwikkelingen met 
betrekking tot grondtransactie(s) voor de nieuwbouw van een voetbalstadion in Den Haag 

De heer Verkerk had als wethouder van Den Haag geen aangelegenheden met betrekking tot de 
nieuwbouw van het voetbalstadion in portefeuille. Hij had geen specifieke betrokkenheid bij de 
onderhandelingen over een mogelijke grondtransactie rond Forepark – Zegwaardlocatie. Bovendien 
heeft de betreffende vastgoedtransactie nooit plaatsgevonden. We kunnen derhalve constateren dat 
de heer Verkerk niet in strijd met de geldende normen heeft gehandeld. 
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Moment 3: Reactie(s) burgemeester Verkerk op signalen van de heren Stoelinga en Daga 
over beeldmateriaal wethouder Baljé 

We constateren dat burgemeester Verkerk niet in strijd met geldende normen heeft gehandeld. De 
aard van de informatie die de burgemeester op 28 april 2005 kreeg, was naar ons oordeel niet 
zodanig dat de burgemeester in eerste instantie anders had moeten handelen naar aanleiding van 
de signalen. Er was immers, vóór het verschijnen van de column, geen informatie op basis waarvan 
de burgemeester kon vermoeden dat het hier over mogelijk niet integer of corrupt gedrag zou gaan.  

Naar ons oordeel is het aanspreken van de betreffende wethouder op de kwestie in 
overeenstemming met het kernbegrip ‘zorgvuldigheid’ uit de gedragscode.  

Moment 4: Discussie en besluitvorming (in college) met betrekking tot onderzoek door 
gemeentesecretaris Delft naar subsidie en gedrag Baljé 

Het is voor wat betreft de subsidieverlening voor gondels zorgvuldig dat in eerste instantie werd 
gekozen om de interne organisatie te bevragen op signalen over mogelijke misstanden. Op dit punt 
heeft het college en meer specifiek de burgemeester niet in strijd met geldende normen gehandeld. 

Voor wat betreft de interventies naar aanleiding van aantijgingen betreffende mogelijke corruptie 
van een wethouder (geuit door een raadslid op een openbare website) hebben burgemeester 
Verkerk en het college zich niet voldoende door de geldende normen laten leiden. Aantijgingen van 
een dergelijke aard richting een bestuurder zijn naar ons oordeel zo zwaar dat een intern onderzoek 
hierbij niet passend is. Van het college, waar de te onderzoeken bestuurder deel van uitmaakte, kan 
niet de hiertoe benodigde distantie worden verwacht of verlangd. Hoewel we geen partijdigheid 
hebben geconstateerd, is er naar ons oordeel te weinig rekening gehouden met het kernbegrip 
‘onafhankelijkheid’ uit de gedragscode. Op verschillende punten heeft in het interne onderzoek geen 
adequate feitenvergaring plaatsgevonden. Naar ons oordeel is met de vaststelling van het interne 
onderzoek op dit punt niet gehandeld conform de norm van zorgvuldigheid. 

We constateren dat het college, inclusief de burgemeester, door het vaststellen van de rapportage 
de volledige verantwoordelijkheid voor aanpak en inhoud van het interne onderzoek heeft genomen. 
De burgemeester en het college hebben daarbij niet gestuurd in de richting van onafhankelijk 
onderzoek en van meer zorgvuldigheid. Burgemeester Verkerk heeft aan de besluitvorming 
deelgenomen als lid van het college en heeft hierbij niet op uitgesproken wijze invulling gegeven 
aan de rol, die de burgemeester heeft als onafhankelijk voorzitter, die een goede behartiging van de 
gemeentelijke aangelegenheden bevordert. 

In de nasleep van het interne onderzoek zijn er enkele momenten geweest waarop het interne 
onderzoek ter discussie kwam te staan. Het college van B en W hield op die momenten nadrukkelijk 
vast aan de uitkomsten van het interne onderzoek. Tegelijkertijd stelde het college in het najaar van 
2005 vast dat een second opinion van een onafhankelijke externe deskundige gewenst was. De 
beslissing hierover werd bij de gemeenteraad gelegd. In het licht van het kernbegrip 
‘onafhankelijkheid’ uit de gedragscode had de enkele constatering dat het college in dezen als partij 
gezien kon worden naar ons oordeel moeten leiden tot een zelfstandig besluit van het college van B 
en W tot het instellen van een extern onderzoek, al was het alleen om de schijn van partijdigheid 
weg te nemen.   
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Moment 5: Besluitvorming (in college) over vergoeden juridische kosten (oud)wethouder 
Baljé met betrekking tot de gondelaffaire  

De gemeente Delft heeft een verzekering voor gevallen waarin functionarissen uit hoofde van hun 
functie worden aangesproken en op die wijze in strafrechtelijke danwel civielrechtelijke procedures 
geraken. In de uitkeringen die deze verzekeraar eventueel heeft gedaan aan oud-wethouder Baljé 
en aan raadslid Stoelinga hebben wij geen inzicht. 

Naast de uitkeringen van de verzekeraar zegde de gemeente Delft toe onder voorwaarden, waar 
mogelijk en in redelijkheid, bij te dragen in juridische kosten van civiele procedures van oud-
wethouder Baljé. In een later stadium, in 2010, heeft de gemeente Delft ook een vergoeding 
aangeboden aan raadslid Stoelinga, die er van af heeft gezien dit bedrag aan te nemen.  

Vast staat dat over de periode 5 mei 2005 tot en met 23 mei 2005 juridische kosten zijn vergoed 
door de gemeente Delft aan de heer Baljé. Na deze periode zijn er geen juridische kosten meer aan 
de heer Baljé vergoed. In dit bedrag zitten tenminste de kosten voor het sommeren van de heer 
Daga, het opstellen van een kort geding dagvaarding en het bijwonen van een zitting (d.d. 18 mei 
2005); een gering deel van het bedrag is benut voor het aansprakelijk stellen van de heer Stoelinga 
op 19 mei 2005 (voor geleden schade door oud-wethouder Baljé). 

De besluitvorming over vergoeding van juridische kosten van oud-wethouder Baljé is stapsgewijs 
opgebouwd en heeft telkens bestaan uit unanieme college besluiten. We hebben over elk van die 
stappen conclusies getrokken. 

Beoordeling beslismoment 1 (11 mei 2005) 

Dat het college, inclusief de burgemeester, niet allereerst heeft geprobeerd om het beeldmateriaal 
te verkrijgen langs andere dan juridische weg achten we een gemiste kans.  

Er was kort vóór 11 mei een onderzoek gestart waarin de aantijgingen aan het adres van wethouder 
Baljé werden onderzocht. Desondanks wachtte het college van BenW niet met het openen van de 
mogelijkheid tot bekostiging van juridische, civielrechtelijke stappen van de heer Baljé. Deze 
stappen richtten zich in elk geval tegen de heer Daga maar de mogelijkheid dat ze zich zouden 
richten tegen raadslid Stoelinga werd op 11 mei open gelaten. Daardoor werd naar ons oordeel de 
schijn van partijdigheid niet vermeden; het openlaten van deze mogelijkheid staat op gespannen 
voet met het kernbegrip onafhankelijkheid uit de gedragscode. Overigens kwam het pas op 19 mei 
2005 tot daadwerkelijke civielrechtelijke stappen van oud-wethouder Baljé jegens raadslid 
Stoelinga.  

Beoordeling beslismoment 2 (13 mei 2005) 

Met dit besluit van 13 mei 2005 beslist de gemeente de kosten voor het opstellen van een kort 
geding dagvaarding en de daaruit volgende juridische stappen in de civiele procedure te dragen tot 
een maximumbedrag van € 15.000,-. Uit de documentatie blijkt dat het hier gaat om een 
dagvaarding gericht aan de heer Daga.  

In het besluit van 13 mei 2005 worden adequate randvoorwaarden geformuleerd voor de 
bekostiging van juridische kosten van de heer Baljé. De formulering van deze randvoorwaarden 
past bij het belang van de gemeente om het beeldmateriaal van de heer Daga te verkrijgen. Deze 
besluitvorming is niet in strijd met de geldende normen. 
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Beoordeling beslismoment 3 (19 mei 2005)  

Op 19 mei herbevestigt men het op 13 mei 2005 genomen besluit en spreekt het college van B&W 
“de intentie uit om, naast de in het voorstel genoemde kosten, ook waar mogelijk en in redelijkheid 
bij te dragen in de kosten van eventuele verdere procedures”; bedoeld zijn hier procedures van oud-
wethouder Baljé.  

Primaire drijfveer om over te gaan tot het vergoeden van juridische kosten voor de heer Baljé was 
het verkrijgen van beeldmateriaal van de heer Daga. Daarnaast zag het college ook het sommeren 
van zowel de heer Daga als de heer Stoelinga om ‘schade makende activiteiten’ te staken als een 
gemeentelijk belang (zie o.a. beantwoording raadsvragen over dit onderwerp op 29 juni 2005). We 
constateren dat het college hiermee geen neutrale positie in heeft genomen in een conflict tussen 
een oud-wethouder en een raadslid, maar hierin een partij werd. Het college heeft door haar 
uitingen naar ons oordeel de verantwoordelijkheid genomen voor het aansprakelijk stellen van de 
heer Stoelinga door de advocaat van de heer Baljé op 19 mei 2005. Op 11 november 2011 heeft de 
Hoge Raad vastgesteld dat raadslid Stoelinga niet onrechtmatig handelde met de webcolumn in mei 
2005.  

Het bieden van een juridisch vangnet aan een bestuurder, die wordt aangesproken uit hoofde van 
zijn functie, is een reëel belang, dat terecht aandacht heeft gekregen van het college. Het college is 
door haar expliciete stellingname (dat de schade makende activiteiten moesten stoppen) partij  
geworden in een juridisch conflict tussen een oud-wethouder en een raadslid. Hierbij zijn de 
belangen van het raadslid niet of onvoldoende meegewogen. Dit achten we strijdig met het 
kernbegrippen zorgvuldigheid en onafhankelijkheid uit de gedragscode. Nogmaals zij opgemerkt dat 
de casus bijzonder complex was, een novum in het lokaal openbaar bestuur. Juist daarom had een 
expliciete weging van deze bijzondere situatie in de rede gelegen. Dit is niet gebeurd.  

Gezien zijn rol als onafhankelijk voorzitter van het college, die een goede behartiging van 
gemeentelijke aangelegenheden bevordert, had de burgemeester naar ons oordeel het maken van 
een zorgvuldiger afweging, in al haar complexiteit, nadrukkelijker kunnen bevorderen. 

Beoordeling beslismoment 4 (23 juni 2005) 

Met de besluitvorming op 23 juni 2005 wordt nogmaals bevestigd dat het college en de 
burgemeester niet alleen het verkrijgen van de beelden van de heer Daga wensten te ondersteunen 
maar ook het handelen van raadslid Stoelinga veroordeeld wilden zien. Hiermee bleef het college 
partij en handelde daarmee in strijd met het kernbegrip ‘onafhankelijkheid’ uit de gedragscode. Op 
27 juni 2005 wordt duidelijk dat oud-wethouder Baljé niet akkoord gaat met de bij het collegebesluit 
gestelde voorwaarde dat eventuele inkomsten uit alle procedures verrekend zullen worden met 
wachtgeldaanspraken.  

Dat het voornemen om de juridische stappen financieel te ondersteunen, feitelijk niet 
gematerialiseerd is, ligt niet aan het college van B en W, maar aan de weigering van de heer Baljé 
om zich aan de gestelde voorwaarden te conformeren. Enkel dit gaf het college aanleiding om het 
op 23 juni genomen besluit op 30 juni 2005 in te trekken.  
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Perspectief 

Ons totaal oordeel over alle onderzochte momenten luidt dus dat burgemeester Verkerk op de 
momenten 1, 2 en 3 niet in strijd met de geldende normen heeft gehandeld. Voor wat betreft de 
momenten 4 en 5 (besluitvorming over het interne onderzoek en over de vergoeding van juridische 
kosten van oud-wethouder Baljé) is op delen van de besluitvorming door het gehele college van 
B&W van Delft aan te merken dat deze niet steeds in voldoende mate plaatsvond vanuit de 
gewenste onafhankelijkheid van het college en met de gewenste mate van zorgvuldigheid.  

Om de rol van de heer Verkerk als burgemeester van Delft, met name op de onderzochte 
momenten, goed in perspectief te plaatsen nog het volgende. In de besluitvorming over het interne 
onderzoek en over de vergoeding van juridische kosten voor de heer Baljé gaat het voortdurend om 
unanieme besluitvorming door het college van BenW van de gemeente Delft. Er zijn veel momenten 
geweest dat het college de raad heeft geïnformeerd over de kwestie en over de besluitvorming; de 
raad was goed geïnformeerd. De gemeenteraad heeft het handelen van het college op al die 
momenten in meerderheid gesteund.  

 



 

 

Bijlage 1 

Lijst van geïnterviewde personen 

  



 

 

Lijst van geïnterviewde personen 

In het kader van het onderzoek zijn in de hoofdfase gesprekken gevoerd met de volgende 
personen. Wij vermelden bij de namen ook de functies die deze personen in 2005 hadden: 

ò De heer Verkerk; burgemeester. 

ò De heer Camps; gemeentesecretaris. 

ò De heer de Graaff; hoofd P&O. 

ò De heer Grashoff; wethouder. 

ò De heer Torenstra; wethouder. 

ò De heer van Tongeren; raadslid. 

ò De heer Baljé; wethouder. 

ò De heer Mooiweer; wethouder. 

ò De heer Daga; restauranthouder. 

ò De heer Stoelinga, raadslid.  

Daarnaast hebben we van verschillende personen schriftelijke informatie en/of schriftelijke 
verklaringen ontvangen. Eén gesprekspartner, oud-wethouder Hilhorst van de gemeente Den Haag, 
hebben wij heel gericht enkele vragen telefonisch voorgelegd. Vandaar dat we hem wel vermelden 
maar niet in de bovenstaande lijst van geïnterviewde personen. Tevens is gebruikt gemaakt van 
verklaringen die betrokkenen hebben afgelegd in het kader van het in 2005 gehouden onderzoek 
door de Rijksrecherche. In de volgende bijlage is een overzicht opgenomen van geraadpleegde 
documenten.  
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Overzicht geraadpleegde documenten  
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Overzicht geraadpleegde documenten  

Voor het onderzoek zijn onderstaande documenten geraadpleegd.  

1. Eindversie verslag intern onderzoek gemeente Delft, ondertekend door de gemeentesecretaris, 12-05-05. 

2. Email van de raadsman van de heer Baljé aan de gemeentesecretaris inzake verslag intern onderzoek, 
12-05-05. 

3. Besluitenlijst college, 12-05-05. 

4. Brief van het College van B&W van Delft aan gemeenteraad inzake wethouder Baljé,13-05-05. 

5. Email van de gemeentesecretaris aan de raadsman van de heer Baljé inzake verslag intern onderzoek, 
13-05-05. 

6. Afscheidsbrief van wethouder Baljé aan de gemeenteraad van Delft, 13-05-05. 

7. Besluitenlijst college, 13-05-05. 

8. Ambtelijk memo gemeente Delft inzake juridische bijstand wethouder Baljé, 17-05-05. 

9. Artikel Haagse Courant, getiteld: 'Gewezen wethouder Baljé aan de grond', 17-05-05. 

10. Artikel in Delftsche Courant, getiteld: 'Het voelt als een dolksteek in mijn rug', 17-05-05. 

11. Artikel in Delftsche Courant, getiteld: 'Delftse politiek staat in z'n hemd met gondelaffaire', 17-05-05. 

12. Besluitvormingsformulier 17 mei 2005 juridische kosten, 17-05-05. 

13. Collegebesluit inzake de financiële en juridische procedures Baljé versus Stoelinga en Daga, 19-05-05. 

14. Besluitvormingsformulier 19 mei 2005 juridische kosten, 19-05-05. 

15. Brief van advocaat dhr. Baljé met aansprakelijkheidsstelling dhr. Stoelinga, 19-05-05. 

16. Ambtelijke email aan dhr. Stoelinga inzake rechtsbijstandverzekering, 20-05-05. 

17. Handelingen van de gemeenteraad van Delft inzake interne rapport over de gondelaffaire, 24-05-05. 

18. Artikel in Haagse Courant, getiteld: 'Advocaat Baljé kondigt claims aan', 24-05-05. 

19. Motie m2 inzake beschuldigingen Leefbaar Delft richting wethouder Baljé, 24-05-05. 

20. Handelingen gemeenteraad Delft, 24-05-05. 

21. Email correspondentie tussen ambtenaar (gemeente Delft) en raadslid Stoelinga inzake Achmea 
rechtsbijstand, 24-05-05. 

22. Artikel in Delftse Post, getiteld: 'Baljé opent tegenaanval. Gewraakte videoband vermoedelijk vernietigd', 
25-05-05. 

23. Declaraties advocaat dhr. Baljé (vergoed door de gemeente Delft),  27-05-05 en 6-06-05. 

24. Ambtelijke brief gem. Delft aan raadsman Baljé: 'Kosten juridische bijstand heer Baljé’, 27-05-05. 
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25. Artikel Haagse Courant, getiteld: 'Vraagtekens bij Verkerks uitleg over gondelsubsidie’, 27-05-05. 

26. PB van bevindingen t.a.v. opgenomen gesprek; dhr. Daga en dhr. Baljé, inclusief de transcriptie van het 
NFI, 30-05-05. 

27. Proces-verbaal met transcriptie NFI van beeldbestand Daga, 30-05-05. 

28. Proces-verbaal met verklaring dhr. Baljé, 2-06-05. 

29. Proces-verbaal van het verhoor van de heer dhr. Baljé, 2-06-05. 

30. Artikel Haagse Courant, getiteld: 'Gemeente betaalt voor Baljé', 3-06-05. 

31. Brief Achmea 6 juni 2005, 6-06-05. 

32. Proces-verbaal met getuigenverklaring dhr. Zegwaard, 7-06-05. 

33. Collegebesluit inzake financiële en juridische procedures Baljé versus Stoelinga en Daga, 7-06-05. 

34. Nota van het College getiteld 'Kosten juridische bijstand civiele procedures C. Baljé', 20-06-05. 

35. Collegebesluit inzake de financiële en juridische procedures Baljé versus Stoelinga en Daga, 23-06-05. 

36. Brief college aan dhr. Baljé; 'Kosten juridische bijstand in civiele procedure', 24-06-05. 

37. Email van dhr. Verkerk aan Taebi met bijbehorende mail en memo (d.d. 5-6-2005) van Taebi aan Verkerk, 
29-06-05. 

38. Collegebesluit inzake financiering juridische procedures Baljé tegen Stoelinga en Daga, 30-06-05. 

39. Brief van het college, met als onderwerp 'Kosten juridische bijstand in civiele procedure', 30-06-05. 

40. Vonnis rechtbank 's-Gravenhage Baljé vs. Leefbaar Delft/ Stoelinga, 19-07-05. 

41. Uitdraai van publicatie op www.leefbaar-delft.nl, getiteld: 'Baljé gaf onrechtmatig douceurtje van 26.000’, 
23-07-05. 

42. Email correspondentie tussen ambtenaar gemeente Delft en raadslid Stoelinga inzake rechtsbijstand, 
25-07-05. 

43. Onderzoekdossier Rijksrecherche, 28-07-05. 

44. Brief van het College van B&W Delft aan Achmea, 2-08-05. 

45. Collegebesluit inzake financiering juridische procedures Baljé - Stoelinga en Daga, 9-08-05. 

46. Proces-verbaal inzake afdrukken van stilstaande beelden van de beeldopname van 28-5-2004. 

47. Memo van het College aan commissie Middelen & Bestuur inzake de financiering procedures Baljé,  
23-08-05. 

48. Sepotbrief parket Den Haag aan de raadsman van dhr. Baljé, 9-09-05. 

49. Artikel in Haagse Courant, getiteld: 'Baljé vol in de aanval', 14-09-05. 

50. Artikel in het AD, getiteld: 'Ex-wethouder hekelt ambtenaren', 12-10-05. 

http://www.leefbaar-delft.nl
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51. Leefbaar Delft "Rijksrecherche verhoor vakteamhoofd CKE '[naam]' inzake ex-wethouder Baljé, 
12-10-05. 

52. Intern memo t.b.v. collegevergadering - Verschil verslag intern onderzoek kwestie Baljé en verkl. RR,  
13-10-05. 

53. Ingezonden brief van de heer Baljé in de Delft op zondag, 16-10-05. 

54. Brief van het College van B&W aan de gemeenteraad, 18-10-05. 

55. Artikel in het AD, getiteld: 'Baljé vecht door', 18-10-05. 

56. Brief namens college aan de gemeenteraad van Delft, inz. Openbaar worden getuigenverhoor, 18-10-05. 

57. Brief Baljé gepubliceerd in rubriek 'Schrijvende lezers' uit Delft op Zondag, 30-10-05. 

58. De handelingen van de vergadering van de gemeenteraad van Delft, inzake de gondelaffaire, 3-11-05. 

59. Artikel in AD, getiteld: 'Karaktermoord op Baljé', 13-12-05. 

60. Artikel in Delft op zondag, getiteld: 'Christiaan Baljé ging een keer knock-out, (…),' 18-12-05. 

61. Brief advocaat dhr. Baljé aan College B en W Delft inzake Baljé / advies, 19-12-05. 

62. Artikel in het AD, getiteld: 'Pek en veren voor 'grappige' wethouder’, 21-12-05. 

63. Brief advocaat dhr. Baljé aan Gemeente Delft inzake Baljé/Leefbaar Delft c.s., 29-12-05. 

64. Brief J.G. de Vries Robbe aan College B en W Delft inzake gemeente Delft/ Daga, 11-01-06. 

65. Brief van dhr. Stol (namens Stoelinga) aan dhr. Duijsens (advocaat), 16-01-06. 

66. E-mail raadsgriffier gemeente Delft aan dhr. Stoelinga, 19-01-06. 

67. Besluitvormingsformulier juridische bijstand dhr. Baljé, 24-01-06. 

68. Brief dhr. Stoelinga aan Achmea inzake collegebeschermingspolis, 24-01-06. 

69. Brief College BenW Delft aan advocaat dhr. Baljé, antwoord op brief 19-12-2005, 25-01-06. 

70. Brief college BenW Delft aan advocaat dhr. Baljé, antwoord op brief 29-12-2005, 25-01-06. 

71. Zesde voortgangsbericht nieuw stadion inzake milieuvergunning en bouwvergunning gemeente Den 
Haag, 31-01-06. 

72. Zevende voortgangsbericht nieuw stadion gemeente Den Haag, 24-03-06. 

73. Beslagverlof Baljé ten laste van de heren Stoelinga en Daga, 6-04-06. 

74. Arrest Hof 's-Gravenhage Leefbaar Delft/ Stoelinga vs. Baljé, 23-05-06. 

75. Voorblad en paragraaf 17 van de conclusie van repliek, namens dhr. Baljé, 24-05-06. 

76. Brief de heer Stoelinga aan Achmea inzake collegebeschermingspolis, 7-07-06. 

77. Brief namens Dhr. Stoelinga aan Achmea rechtsbijstand, 7-01-07. 

78. Brief van de heer Stoelinga aan CdK Franssen, inzake integriteit burgemeester, 27-01-07. 
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79. Brief CdK Franssen aan de heer Stoelinga, inzake integriteit burgemeester, 7-02-07. 

80. Brief van CdK aan de heer Stoelinga inz. Werkbezoek op 7 februari aan gemeente Delft, 7-02-07. 

81. Artikel in AD Haagse Courant, getiteld: 'Baljé wil graag snel zes ton zien', 16-03-07. 

82. Artikel in de Telegraaf, getiteld: 'Ex-wethouder Delft claimt 6 ton schade voor gondelaffaire, ' 20-03-07. 

83. Artikel in het AD, getiteld: 'Bemiddeling Baljé en Stoelinga', 20-03-07. 

84. Artikel in Delfsche Courant, getiteld: 'Bemiddeling weer mislukt', 21-05-07. 

85. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Baljé wint een slag in slepende zaak, ' 6-07-07. 

86. Email van de heer Baljé aan de redactie van de Delftse Post, 24-07-07. 

87. Vonnis rechtbank Den Haag bodemprocedure Baljé/Stoelinga, 25-07-07. 

88. Artikel in het AD, getiteld: 'Baljé hoopvol gestemd over toekomst,' 28-07-07. 

89. Artikel in de Delft op Zondag, getiteld: 'Rechtbank Christiaan Baljé gelijk in gondelaffaire', 29-07-07. 

90. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Baljé in gelijk gesteld', 5-08-07. 

91. Brief advocaat dhr. Stoelinga aan het college, inzake verzoek hernieuwd onderzoek, 20-09-07. 

92. Artikel in Delft op zondag, getiteld: 'Christiaan Baljé vecht gondelaffaire het liefste uit bij de rechter, (…)', 
23-09-07. 

93. Vonnis rechtbank 's-Gravenhage Baljé vs. Leefbaar Delft/ Stoelinga, 24-09-07. 

94. Persbericht van de heer Baljé aan diverse kranten, 27-09-07. 

95. Artikel in AD, getiteld: ‘Affaire Baljé (…). 'Martin bracht de partij veel schade toe', 6-10-07. 

96. Persbericht, getiteld: 'Leefbaar Delft gaat door', 7-10-07. 

97. Ingezonden brief van de heer Baljé aan www.politiekdelft.nl, 8-10-07. 

98. Artikel in het AD, getiteld: 'Leefbaar Delft door het stof', 12-10-07. 

99. Brief van het College van B&W, inzake afwijzing verzoek om nieuw onderzoek, 12-10-07. 

100. Artikel in het AD over de heer Stoelinga (titel onbekend), 12-10-07. 

101. Persbericht Onafhankelijk Delft, inzake redenen afsplitsing van Leefbaar Delft, 28-10-07. 

102. Artikel in Delftse Post, getiteld: 'Ten onder in de gondel', 31-10-07. 

103. Brief van de heer Baljé aan Delftse raadsleden en het College van B&W, inz. reactie op motie OD,  
29-11-07. 

104. Arrest Hoge Raad Leefbaar Delft/Stoelinga vs. Baljé, 18-01-08. 

105. Ingezonden brief Baljé op website Delft op zondag, 13-02-08. 

106. Ingezonden brief Baljé op website Delft op zondag, 22-02-08. 

107. Bericht in Delftse Post "Zes maanden cel", 16-04-08. 

http://www.politiekdelft.nl
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108. Arrest Daga vs. Baljé, 7-10-08. 

109. Uitspraak Raad van State, 8-10-08. 

110. Arrest Hof 's-Gravenhage Stoelinga vs. Baljé, 21-10-08. 

111. Beslagverlof dhr. Baljé ten laste van de heren Stoelinga en Daga, 27-11-08. 

112. Brief van de heer Baljé aan de redactie van politiekdelft.nl; 'Verdere escalatie in gondelaffaire?', 11-12-08. 

113. Ingezonden brief van de heer Baljé in de Delft op zondag, 21-12-08. 

114. Artikel in Delftse Post,: 'Een hoop ellende om niets. Oud- 'gondelwethouder' Christiaan Baljé (…)',  
24-12-08. 

115. Persbericht van de heer Baljé aan politiekdelft.nl, getiteld: 'Baljé wint opnieuw rechtszaak tegen 
Stoelinga', 11-02-09. 

116. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Baljé wil 65.000 euro komen halen, Stoelinga wil een symbolische 
donatie', 14-02-09. 

117. Transcriptie van DVD, 24-03-09. 

118. Artikel in het AD, getiteld 'Stoelinga betaalt Baljé 27.500 euro', 24-03-09. 

119. Beoordelingsrapport over het video en geluidsfragment getiteld: 'Baljé belt opnieuw met Wim Zegwaard', 
31-03-09. 

120. Beoordelingsrapport van prof Schiller over video- en geluidsfragment, 31-03-09. 

121. Advies van prof. mr. D.J. Elzinga inz. Baljé versus Leefbaar Delft/Stoelinga,  31-03-09. 

122. Verklaring van de heer Plate inzake publicaties over de heer Baljé, 21-04-09. 

123. Memorie van antwoord in Incidenteel Appel, namens de heer Stoelinga, 28-04-09. 

124. Sommatie raadsman van dhr. Stoelinga aan het College van B&W van de gemeente Delft, 11-06-09. 

125. Integriteitskwesties (bijlage 3 bij brief 11-6-2009 vd Brink), 11-06-09. 

126. Brief van mr. J.P. van den Brink aan college inz. Stoelinga c.s./gemeente Delft, 11-06-09. 

127. Artikel op www.omroepwest.nl, getiteld: 'Verkerk neemt afstand van kritiek', 12-06-09. 

128. Artikel AD "Onderzoek Verkerk blijft onzeker", 18-02-10. 

129. Arrest gerechtshof s'-Gravenhage in bodemprocedure Baljé/Stoelinga, 16-03-10. 

130. Column dhr. Elzinga in BB, 9-04-10. 

131. Brief van advocaat van dhr. Stoelinga aan College van B en W Delft inzake Stoelinga c.s. / Gemeente 
Delft, 2-06-10. 

132. Verslag gesprek tussen dhr. Stoelinga en 2 delftse wethouders, 9-06-10. 

133. Cassatiedagvaarding van dhr. Baljé, 15-06-10. 

134. Verslag gesprek tussen dhr. Stoelinga en 2 delftse wethouders, 30-06-10. 

http://www.omroepwest.nl
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135. Brief W.J.E. van der Werf aan advocaat dhr. Stoelinga inzake gemeente Delft/ Stoelinga, 15-07-10. 

136. Brief advocaat gem. Delft aan adv. Dhr. Stoelinga, 15-07-10. 

137. Raadvoorstel enquêteverzoek van de werkgroep enquêteverzoek (van college van B en W Delft),  
15-10-10. 

138. Brief namens college aan dhr. Stoelinga inzake vervolg op brief van 14 oktober 2010, 29-10-10. 

139. Procesdossier stadion ADO Den Haag, RIS 137007, 5-01-11. 

140. Email van de heer Stoelinga aan meerdere ontvangen inzake 'open brief aan burgemeester Verkerk', 
15-02-11. 

141. Handelingen van de gemeenteraad van Delft 2010, 24-02-11. 

142. Artikel getiteld 'Spraakmakend arrest in politieke wereld in Delft' (verschenen op www.netkwesties.nl), 
15-11-11. 

143. Artikel in de Delft op zondag, getiteld: 'Hoge Raad stelt Stoelinga in het gelijk, (…).', 20-11-11. 

144. Brief advocaat dhr. Stoelinga aan College inzake schadevergoeding van gemeente voor Stoelinga, 
22-12-11. 

145. Novum (nieuws.nl) "Burgemeester Delft beveiligd na doodsbedreiging",  27-01-12. 

146. Email van mw. J. Gaal aan meerdere ontvangers inz. Onafhankelijk Delft en de gondelaffaire, 28-01-12. 

147. AD Haagsche Courant "Onderzoek naar Verkerk", 28-01-12. 

148. Uitzending KRO Brandpunt (weblink), 29-01-12. 

149. AD Haagsche Courant "Onderzoek naar burgemeester toch niet zeker", 31-01-12. 

150. Stuk op website van PvdA Delft van Ernst Damen, 1-02-12. 

151. Brief van advocaat dhr. Stoelinga inzake Onderzoek gondelaffaire Delft , 2-02-12. 

152. Column van prof. Elzinga in Binnenlands Bestuur, getiteld: 'Klassieke doofpotaffaire in gemeente Delft',  
3-02-12. 

153. Column prof. Elzinga op Binnenlands Bestuur getiteld: 'Jan Franssen betrokken bij Delftse gondelaffaire', 
17-02-12. 

154. Advies van prof. dr. J. de Ridder inz. uitvoerbaarheid onderzoek naar burgemeester, 20-02-12. 

155. Advies van dr. A. Cachet, inzake integriteitsonderzoek, 21-02-12. 

156. Brief CdK Franssen aan de heer Verkerk, inzake advies integriteitsonderzoek, 27-03-12. 

157. Brief ambtenaar gemeente Den Haag inz. onderzoek gondelaffaire, 10-08-12. 

158. Vonnis rechtbank Den Haag Baljé/Daga, 22-08-12. 

159. Memo beantwoording vragen namens gemeente Den Haag,13-09-12 

160. Persbericht van de gemeente Delft inzake optreden wethouder Baljé (omstreeks 17 mei 2005). 

http://www.netkwesties.nl)
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161. Artikel in Delftse Post, getiteld: 'Leefbaar spat uiteen'. 

162. Passages uit rapport 'Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur', door Huberts en Nelen.  

163. Artikel in Delftsche Courant, getiteld: 'Ongeloofwaardige briefwisseling’. 

164. Verschillende advertenties Leefbaar Delft . 

165. Ingezonden brief dhr. Baljé, getiteld: 'gondelaffaire: wie is Niels Knoppert?'. 

166. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Tonnen schadeclaim in Delftse corruptieaffaire'. 

167. Artikel in Delft op zondag, getiteld: 'Stoelinga blij met uitspraak gerechtshof in zaak gondelaffaire, maar 
Baljé begrijpt niet waarom'. 

168. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Stoelinga lijdt bij Hoge Raad weer nederlaag in Delftse gondel-affaire'. 

169. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Executieverkoop dreigt voor raadslid'. 

170. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Oude vriend' getuigt tegen Daga'. 

171. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Baljé legt functie 'even' neer.  

172. Artikel (krant onbekend), getiteld: 'Wethouder Baljé struikelt naar het eind'. 

173. Tijdslijn gondelaffaire (opgesteld door gemeente Delft). 

174. Emailverkeer gemeentesecretaris Delft - Dhr. Stoelinga 2005-2010. 

175. Emailverkeer burgemeester Verkerk - Dhr. Stoelinga 2005-2010. 


