
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider maandag 19 oktober 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens en Joyce le Comte. 
Teams meeting.

Drieëndertigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider (van de 32ste is 
geen verslag gemaakt.

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2 Advies aan de agendacommissie betreffende behandeling Eindrapport Horsa 

Het rapport is nog niet aangeleverd aan de Agendacommissie. Gehoorden hebben tot 19 
oktober 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te brengen. De Onderzoekscommissie 
heeft dan nog de mogelijkheid om daarop te reageren en het rapport evt. aan te passen. 
Zodra het rapport gereed is wordt het verzonden naar raads- en commissieleden. 

Het is de bedoeling dat het rapport gepresenteerd wordt in een raadscommissie van 
november. Raads- en commissieleden kunnen vragen stellen aan de commissie. Het debat 
over het rapport wordt gevoerd in de raad van 25 november. Uiteraard kan het college dan 
zijn visie op het rapport kenbaar maken. Immers er staan ook aanbevelingen in het rapport 
die gericht zijn op het college.
Er is geen formele zienswijze of reactie gevraagd aan het college. Het is namelijk een 
onderzoekscommissie van de raad die in opdracht van de raad het onderzoek uitvoert en 
niet in opdracht van het college.

Afspraa
k

Advies aan agendacommissie is om het rapport te behandelen in commissie en 
raad.

Actie De griffier deelt het advies van de onderzoekscommissie met de 
agendacommissie van 21 oktober a.s.

3 Ingediende zienswijzen op eindrapport tot nu toe

Tot nu toe zijn er vier zienswijzen c.q. reacties binnengekomen op het eindrapport. 
Het betreft zienswijzen die vooral gaan over het consequent gebruiken van 
functievermeldingen, causaal verband tussen enkele bevindingen en conclusies en het 
opnemen van e-mails in de bijlage.

Naar aanleiding van deze opmerkingen scherpt de onderzoekscommissie hier en daar de 
formuleringen aan, doet een check op functiebeschrijvingen, maar laat de bijlagen intact. 
Immers de bijlagen betreffen e-mails die door de organisatie zelf zijn gecheckt op AVG 
regels.

Er wordt een algemene reactie opgesteld naar degenen die een zienswijze hebben 
ingediend.  Deze reactie wordt opgesteld nadat de zienswijze termijn is verlopen. Dat is 
00.00 uur vanavond 19 oktober.

Afspraak n.v.t.

Actie Tom Erkens verwerkt de zienswijzen in het eindrapport.

Ton de Boer stelt dinsdag 20 oktober a.s. een algemene reactie op voor hen die 
een zienswijze hebben ingediend. 
De griffie heeft stuurt vervolgens het eindrapport aan de interne vormgever van 
de gemeente om de lay-out te verzorgen.  

4. Tijdlijn 

De commissie is blij met de eerste opzet van de tijdlijn. De diverse momenten in de tijdbalk 
worden doorgesproken.
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Afspraak Vormgeving tijdlijn is akkoord.

Actie De griffier geeft de gemaakte opmerkingen en tekst voorstellen door aan de 
vormgever. De definitieve versie wordt nog een keer voorgelegd aan de leden 
van de onderzoekscommissie.

5 Volgende vergadering

Wordt afgesproken zodra de aangepaste tijdlijn er is en het behandelvoorstel van de 
agendacommissie bekend is.
In een volgend overleg komen dan de volgende agendapunten aan de orde:

- Tijdlijn definitief;
- Raadsvoorstel 25 november a.s.;
- Presentatie raadscommissie november.

Afspraak

Actie De griffier reserveert een ruimte. 

6 W.v.t.t.k.

Geen punten. 

Afspraak Ton reageert naar de betrokken beleidsmedewerker.

Actie De griffie checkt nog een keer of alle verslagen binnen zijn.

7 Sluiting

Om 11.48 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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