
 

  

 

 

 

 

 

Aanhangsel 357218 

 

Antwoord van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen bedoeld in 

artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van 

de Raad der Gemeente Leeuwarden, ingediend op 20 mei 2011 door de VVD 

fractie Leeuwarden inzake werkgelegenheid van het Openbaar Ministerie te 

Leeuwarden. 

   

1. Klopt de berichtgeving in de 

Leeuwarder Courant? Wat is 

daarvan correct en niet correct 

weer gegeven 

 

In de LC staat dat de 6 Friese 

medewerkers per 1 juli naar Groningen 

verhuizen, maar dat is 1 juni. Verder 

zijn niet álle gespecialiseerde 

Officieren van Justitie inmiddels in 

Groningen gaan werken. De 

Jeugdofficieren van Justitie werken op 

de lokale parketten. De informatie 

over het OM en het citaat van de 

hoofdofficier waren wel juist. 

 

2. Verdwijnen hiermee de 

afdelingen straf-, bestuurs- en 

civielrecht? Zo niet, welke 

afdelingen blijven dan over in 

Leeuwarden? 

 

De afdelingen straf,- bestuurs- en 

civielrecht zijn afdelingen van de 

rechtbank. Daar gaat het OM niet over.  

 

 

3 Was het college op de hoogte 

van de ontwikkelingen? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, hoe en 

wanneer is het college daarover 

geïnformeerd en welke acties 

onderneemt het college om het 

verder krimpen van het Openbaar 

Ministerie tegen te gaan? 

 

Wij zijn op de hoogte van de 

ontwikkelingen en vinden deze 

betreurenswaardig. Wij zijn 

voortdurend in gesprek met de  

Minister hierover. Zowel op het niveau 

van de provincie als in SNN-verband 

pleiten wij steeds voor het behoud van 

een justitievestiging in Leeuwarden 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Is het college op de hoogte van 

de uitspraak van mevrouw 

Bronsvoort? Zo ja, wat vindt 

het College daarvan? 

 

 

 

Kan het college aangeven of de 

Provincie Friesland de positie 

van Leeuwarden als 

justitiehoofdstad actief steunt 

en zo ja op welke wijze?  

 

 

Wij zijn op de hoogte van de uitspraak 

van de hoofdofficier. Uiteraard zijn 

wij hier niet blij mee, immers wij 

wensen juist behoud van een 

justitievestiging in Leeuwarden voor 

de regio Fryslân. 

 

De Provincie Fryslân steunt de positie 

van Leeuwarden als justitiehoofdstad 

actief binnen het SNN. 

Leeuwarden, 28 juni 2011 

 

burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 

 

burgemeester, 

 

 

secretaris. 


