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Soort vraag      0    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling  
0 Per mail*  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Status aangifte laster, smaad en belaging 
  
Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2017 heeft wethouder Boon de raad geïnformeerd dat hij 
aangifte heeft gedaan tegen de heer Klaver. Deze aangifte werd al begin maart bij de politie gedaan en 
omvatte laster, smaad en belaging.  
 
Het college heeft destijds de pers actief uitgenodigd om haar te informeren over deze actie en over de 
lopende geschillen van de gemeente met de aan het de heer Klaver gelieerde ondernemingen. 
 

1. Kan het college schetsten wat de status is van de door de wethouder gedane aangifte? 
2. Indien deze nog in behandeling is, kan het college schetsen wat een doorlooptijd van bijna een 

jaar over de ernst van het vermeende strafbaar feit en/of de haalbaarheid van de aangifte zegt? 
3. Indien de aangifte reeds bij de officier van justitie of rechtbank in behandeling is, kan het college 

toelichten waarom zij dit in het kader van de actieve informatieplicht niet met de raad heeft 
gedeeld? 

 
Eind juli 2017 verscheen in diverse media het bericht dat Klaver Vastgoed en de Gemeente Harlingen 
hun geschil inzake de bouw van 39 woningen aan het water in de woonwijk Ludinga hadden bijgelegd.  
 

4. Hebben het college en/of de wethouder overwogen om de officier van justitie te verzoeken 
negatief over de eerder door haar zelf ingediende aangifte te beslissen? En welke 
overwegingen heeft het college hier bij betrokken?  

 
Al (geruime tijd) voordat wethouder Boon tot aangifte over ging, heeft de gemeente juridische bijstand 
ingehuurd bij Anker & Anker. 
 

5. Kan het college schetsen welke bedragen de gemeente heeft overgemaakt naar Anker & 
Anker? 

 
 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


