Tijdlijn Gondelaffaire 16 februari 2005 – juni 2012
Deze tijdslijn is opgesteld om op de hoofdlijnen inzicht te geven in de chronologie van gebeurtenissen. De tijdslijn bevat niet tot in detail elke
gebeurtenis. Uit de chronologie blijkt een opeenstapeling van gebeurtenissen die zowel in de Delftse politiek, de media en de rechtbank hebben
gespeeld waardoor in de volksmond wordt gesproken over de ‘gondelaffaire’.
Tijdlijn 16 februari 2005 - 3 november 2005






















28 mei 2004 Beelden met Baljé opgenomen door Daga in de pizzeria van Daga (Thema 6)
16 februari 2005 Brief college B&W aan Daga inzake subsidiemogelijkheden gondels (Thema 2)
17 februari 2005 Brief college B&W aan Daga inzake waarderingsbijdrage gondelproject (Thema 2)
20 april 2005 Baljé kondigt vertrek aan naar Blauwhoed per 1 juni 2005
27 april 2005 Daga spreekt met Baljé over illegaal opgenomen gesprekken Proces-verbaal rijksrecherche 18 mei 2005 (Thema 3)
28 april 2005: Daga spreekt Verkerk tijdens diens spreekuur in de ochtend over de vermeende subsidietoezegging.
28 april 2005 avond: Stoelinga meldt kort voorafgaand aan bijeenkomst Gemeenteraad dat er beelden over Baljé zijn opgedoken
2 mei 2005 Publicatie website Leefbaar Delft inzake opnamen Baljé en Daga
3 mei 2005 Wethouder Baljé doet aangifte bij politie wegens smaad en laster Persbericht Baljé d.d. 4 mei 2005 (Thema 8)
3 mei 2005 College van B&W besluit tot intern onderzoek (Thema 2)
4 mei 2005 Persverklaring wethouder Baljé inzake video over wethouder Baljé Persbericht Baljé d.d. 4 mei 2005 (Thema 8))
6 mei 2005 Daga vernietigt de illegaal opgenomen videobanden Proces-verbaal rijksrecherche 18 mei 2005 (Thema 3)
8 mei 2005 Wethouder Baljé legt functie tijdelijk neer
9 mei 2005 Brief college B&W aan raad inzake berichtgeving media over wethouder Baljé (Thema 1)
10 mei 2005 Aangifte Stoelinga tegen Baljé wegens corruptie en schending ambtsgeheim Collegestukken
11 mei 2005 Brief VVD-fractie en –bestuur aan college B&W inzake onderzoek beschuldigingen van corruptie en ambtsmisbruik
wethouder Baljé Brief 11 mei 2005
13 mei 2005 Brief B&W aan raad inzake uitkomsten intern onderzoek (Thema 1)
13 mei 2005 Brief wethouder Baljé aan gemeenteraad inzake aftreden Brief 13 mei 2005 (Thema 2)
19 mei 2005 College B&W besluit kosten te dragen voor civiele procedure Baljé jegens Daga/Stoelinga – vooralsnog tot een
maximumbedrag van € 15.000 (Thema 5)
24 mei 2005 Extra raadsvergadering over de brief van het college van B&W d.d. 9 mei inzake uitkomsten intern onderzoek (Thema 1)
29 mei 2005 Schriftelijke vragen raadslid Van Doeveren (CDA) inzake rapport wethouder Baljé Beantwoording college B&W d.d. 17
juni 2005 (Thema 1)










3 juni 2005 Advertentie van Leefbaar Delft in Delftse Post
23 juni 2005 College B&W besluit meerkosten ad € 2.264,29 te dragen voor civiele procedure Baljé jegens Daga/Stoelinga (Thema 5)
23 augustus 2005 Brief college B&W aan commissie Middelen en Bestuur inzake kosten juridische bijstand aan de heer Baljé (Thema 1)
9 september 2005 OM seponeert verdenkingen van Stoelinga jegens Baljé wegens het ‘ontbreken van voldoende aanwijzigingen van
schuld c.q. het ontbreken van wettig bewijs’.
18 oktober 2005 Brief college B&W aan raad inzake publicatie getuigenverhoren twee ambtenaren, oa voorstel om het interne onderzoek
extern te laten valideren (Thema 1)
20 oktober 2005 Verzoek presidium aan college B&W om processen-verbaal van de rijksrecherche (Thema 1)
28 oktober 2005 Antwoord college B&W op verzoek presidium Brief 26 oktober 2005 (Thema 1)
3 november 2005 Interpellatiedebat op verzoek fracties CDA, Leefbaar Delft, Stadsbelangen en SP inzake de gondelaffaire (Thema 1)

Tijdlijn 3 november 2005 - juni 2012











25 juli 2007 Rechtbank Den Haag doet uitspraak in de procedure die voormalig wethouder Balje heeft aangespannen tegen de heer
Stoelinga, de heer Daga en Leefbaar Delft (Thema 4)
24 september 2007 Uitspraak van de Voorzieningenrechter in zaak tegen Leefbaar Delft ende heer Stoelinga (Thema 4)
18 januari 2008 Hoge Raad doet uitspraak volgend op de cassatie tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter (Thema 4)
11 juni 2009 verzoekt advocatenkantoor Kennedy Van der Laan namens raadslid Stoelinga aan college om de door Stoelinga gemaakte
kosten in zijn juridisch geschil met voormalig wethouder Balje te vergoeden (Thema 4)
13 oktober 2009 uitspraak Gerechtshof in het Hoger beroep ingesteld door de heer Stoelinga tegen het vonnis van de
Voorzieningenrechter 10 februari 2009 (Thema 4)
16 maart 2010 uitspraak van het Gerechtshof in het Hoger Beroep ingesteld door de heer Stoelinga, de heer Daga en Leefbaar Delft tegen
de uitspraak van de Rechtbank van 25 juli 2007 (Thema 4)
2 juni 2010 advocatenkantoor Kennedy Van der Laan dient namens raadslid Stoelinga een schadeclaim in van €565.000. bij het college
(Thema 4)
9 en 30 juni 2010 voeren afvaardiging van college van B&W en raadslid Stoelinga gesprekken om tot een vergelijk te komen over de
schade die de heer Stoelinga meent geleden te hebben (Thema 8)
15 juli 2010 het college wijst via brief van advocaat Van der Feltz de claim van de heer Stoelinga af (Thema 4)
30 augustus 2010 Enquêtevoorstel raadslid Stoelinga naar zgn Gondelaffaire. Het presidium besluit, samen met de fractievoorzitters, om
een werkgroep onderzoek te laten doen naar het enquêtevoorstel en hierover een voorstel te doen aan de raad (Thema 7)







16 december 2010 Raad wijst, op advies van de werkgroep, enquêtevoorstel van raadslid Stoelinga af. De werkgroep doet ook
aanbevelingen (Thema 7)
24 februari 2011 De raad en college bespreken de aanbevelingen van de werkgroep en nemen deze over (Thema 7)
11 november 2011 de Hoge Raad doet uitspraak volgend op de cassatie die de heer Daga heeft ingesteld tegen de uitspraak van het
Gerechtshof van 16 maart 2010 (Thema 4)
11 november 2011 de Hoge Raad doet uitspraak volgend op de cassatie die de heer Balje heeft ingesteld tegen de uitspraak van het
Gerechtshof van 16 maart 2010 (Thema 4)
27 januari 2012 kondigt de burgemeester Verkerk aan dat hij de Commissaris van de Koning heeft gevraagd onderzoek te doen naar
eventuele integriteitsvragen over het telefoongesprek dat wethouder Balje in 2004 voerde met toen nog wethouder Verkerk ( wethouder in
Den Haag) (Thema 1)

