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Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en wethouders te Den Helder 
01-02-2018
Wij hebben nog enkele vervolg vragen inzake de advocaat kosten daar de eerste publicatie dateert van 2 oktober 2017 * http://revolutionaironline.com/satanische-demmink-mafia-van-den-helder-geeft-scholte-2-dagen-om-zijn-complete-museum-te-ontruimen/
gevolgd door de 2de op 6 oktober 2017 * http://revolutionaironline.com/breaking-burgemeester-den-helder-aangehouden-door-politie-met-minderjarige/
-Als raadsleden willen wij graag de juiste informatie ontvangen, Uw beantwoording dat de zaak speelde van voor oktober 2017 is dan ook niet aan de orde  Hoe verklaart het College van Burgermeester en wethouders dan dat dit dossier al van voor die tijd speelde?  En dat Nauta Dutilh, namens de gemeente pas op 11 januari 2018 voor het eerst contact zoekt met Drs. Micha Kat? 
- In de brief van Nauta Dutillh wordt gezinspeeld op een strafrechtelijke route (dus aangifte bij de politie) en niet op de civiele. Het inschakelen van het peperdure Nauta Dutilh voor de strafrechtelijke route is dan ook bijzonder daar Burgemeester  Schuiling gewoon zelf GRATIS aangifte kan doen zo vaak als  hij dit wenst, waarom word er dan toch gekozen door het College van burgemeester en wethouders voor een peperduur advocaten bureau op kosten van de gemeenschap?
-Is het College van Burgemeester en wethouders van plan om Nauta Dutilh te blijven inzetten op kosten van de gemeenschap of gaat Burgemeester Schuiling de gemaakte kosten prive al dan niet samen met wethouder Kuipers betalen?
-Wat zijn de juridische kosten die Nauta Dutilh in dit dossier reeds heeft gemaakt.  Wij zouden graag het volgende willen zien; een gespecificeerde maandelijkse urendeclaratie vanuit het advocatenkantoor
-Zou het College van Burgemeester en wethouders zo vriendelijk willen zijn om uit teleggen wat wethouder Kuipers te maken heeft met deze zaak? Indien u dit niet echt wilt uitleggen kunt u dan vertellen hoe dit dan wel zit?
-De brief van Nauta Dutilh is ondertekend door een secretaresse 'in opdracht van' 2 advocaten, Bakker is de leading partner en Boelens een junior medewerker, is dit de normale gang van zaken? Graag u uitleg.

Beter voor Den Helder 
Daniëlle Pater





