
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider 20 december 2019
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Ton de Boer, Tom Erkens, Jan Streefkerk, Renate Muller (griffiemedewerker)

Afwezig Joyce le Comte (griffier)

Eerste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur.

2 Voorzitter Onderzoekscommissie Horsa Glider.

Ton de Boer wordt de voorzitter van de Onderzoekscommissie Horsa Glider.

3 Planning en werkzaamheden.

Tom Erkens heeft een eerste opzet rondgestuurd ter bespreking. De 
Onderzoekcommissieleden nemen de lijst door. 

Algemeen
Onderzoeksvraag specificeren (o.a. kostenaspect)
Planning
Taakverdeling
Budget
Vergoeding kosten geïnterviewden
Rapportage ook tussentijds
Perscontacten
Openbaarheid/geheimhouding
Gesprekslocatie
Opnames gesprekken/ Registratie van de te voeren gesprekken
(Externe) adviseurs

De onderzoeksvraag is vrij breed. De vraag is of de Onderzoekscommissie deze krachtiger 
wil neerzetten. Het moet vooral gaan over het proces, maar bijv. de kosten zijn daar wel 
een onderdeel van.
Tom maakt een opzet om de onderzoeksvraag (doelstelling) concreet te formuleren.

Perscontacten lopen via de voorzitter. Wel is het van belang dat er op de website 
www.renkum.nl bij actueel een stukje over de onderzoekscommissie komt te staan (wat 
doet/kan de commissie en wat kan men van de commissie verwachten). Een link naar de 
site raad.renkum.nl is gewenst zodat daar alle verslagen enz. op kunnen worden gezet. 
Een extra onderwerp, te weten Onderzoekscommissie dient te worden aangemaakt op GO. 
Hieraan zijn kosten verbonden (€ 95,00 ex. Btw).
In het raadsvoorstel staat dat de raadscommissie wordt geïnformeerd door de voorzitter 
van de Onderzoekscommissie. Verzoek aan de Agendacommissie om maandelijks ‘Stand 
van zaken Onderzoekscommissie Horsa Glider’ te agenderen in een commissie.

Eerste planning:
- Voor kerst de onderzoeksvraag gereed
- Welke stukken hebben we nodig (brief aan gemeentesecretaris)
- Begin januari 2020 uitnodigingen versturen gelet op de 14 dagen termijn (zijn dit 

werkdagen?)
- Dinsdag 14 januari 2020 raadscommissie informeren
- Begin januari 2020 dossiers doornemen
- Tweede helft van januari 2020 gesprekken voeren.
- Eind januari informatie bij elkaar hebben

Stramien gesprekken
(Projectstructuur gemeente als uitgangspunt)
Doel van het project
Duur van het project
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Beschrijving van het project
Partners
Beslismomenten (kritieke punten)
Registratie van de voortgang
Evaluatie 
Duur van een gesprek
Uitnodigingen
Te stellen vragen

Er moet een document zijn waarop staat hoe om wordt gegaan met grote projecten 
(Projectenboek). Het projectenboek zal worden opgevraagd. Voorafgaand aan de 
interviews komen de leden bij elkaar om met elkaar de vragen op te stellen.

Documenten
Voortgangsverslagen
Verslagen vertrouwelijk collegeoverleg
Besluitenlijsten
Facturen en offertes
Subsidieaanvragen aan en door gemeente
Verzonden mails
Overige correspondentie (in- en extern)
Kostenregistratie
Agenda’s 

De brief aan de gemeentesecretaris wordt aangepast met een lijst van documenten. 
Onderzoek tijdvak loopt vanaf de eerste contacten over de Horsa Glider (voorjaar 2019). 
Het opvragen van mail als ze niet zijn opgeslagen moet via een IT-specialist lopen. Mails 
kunnen van de server worden gehaald.

Te interviewen personen
Burgemeester 
Portefeuillewethouder(s)
Directeur
Controller
(Overige) deelnemers aan voortgangsoverleg
Ondersteuners/administratieve medewerkers/beleidsmedewerkers
Externe partners/stakeholders/financiers
Raadsleden (w.o. deelnemers aan Fvo)
Communicatiemedewerkers
Financiële medewerkers
Stafmedewerkers
Uitvoerenden van het Horsaproject (projectgroep)
Bij externe partners denken aan de initiatiefnemer en stichting Behoud Tweede 
Wereldoorlog Erfgoed Gelderland (BWO2GE) en projectleider van Defensie.
Helder krijgen wie vanuit de organisatie betrokken is geweest bij dit project en de lijst met 
genodigden opvragen. Het interviewen van personen vindt plaats in de raadzaal en er 
worden opnames gemaakt. In de uitnodigingsbrief wordt dit duidelijk vermeld. 

Ton de Boer maakt een checklist en stuurt deze rond aan de leden.
Ton de Boer informeert de burgemeester.

Afspraak

Actie - Tom maakt een opzet concrete formulering onderzoeksvraag 
(doelstelling).

- Lijst betrokken medewerkers en lijst genodigden opvragen (griffie)
- Projectenboek opvragen (griffie)
- Agendacommissie verzoeken ‘Stand van zaken Onderzoekscommissie 

Horsa Glider maandelijks te agenderen voor een raadscommissie
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- Ton maakt checklist
- Ton informeert de burgemeester

4 Brief aan gemeentesecretaris.

De brief aan de gemeentesecretaris wordt aangepast met een lijst van documenten 
(onderzoek tijdvak vanaf de eerste contacten over de Horsa Glider, voorjaar 2019).

5 Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op vrijdag 27 december a.s. om 14.00 uur kamer griffier.
Aan de orde komt o.a.:

- Opzet concrete formulering onderzoeksvraag
- Vergaderschema
- Inventarisatie welke stukken er al zijn.

6 Sluiting.

Om 11.10 uur is de bijeenkomst afgerond.
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Verordening onderzoeksrecht raad gemeente Renkum 

Artikel 1  Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de 
Gemeentewet;
b. onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, 
van de Gemeentewet.

Artikel 2  Instellen van het onderzoek/onderzoekscommissie

1. Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een 

onderzoek in te stellen.

2. Zo spoedig mogelijk na dit besluit stelt de raad uit zijn midden een 

onderzoekscommissie in van tenminste drie leden en ten hoogste 5 leden.

3. Bij de instelling van een onderzoekscommissie stelt de raad nadere regels 

vast met betrekking tot de rapportage van de onderzoekscommissie aan de 

raad.

Artikel 3  Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter

1. De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden een 

voorzitter en een  plaatsvervangend voorzitter.

2. De voorzitter is belast met:
a. het leiden van de beraadslaging en zitting;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 4  Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de onderzoekscommissie eindigt indien:
a. de raad besluit tot opheffing van de onderzoekscommissie;
b. een lid ophoudt lid te zijn van de raad;
c. de onderzoekscommissie besluit een lid van zijn commissie te horen;
d. een lid ontslag neemt. 

2. Een lid van de onderzoekscommissie kan op elk moment ontslag nemen. 

Hiervan brengt hij de raad en de voorzitter van de onderzoekscommissie zo 

spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 

3. In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5  Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

1. De onderzoekscommissie besluit alvorens het eerste getuigenverhoor 

plaats vindt of getuigen uitsluitend verhoord worden na het afleggen van 

de eed of belofte.

2. De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid, van de 

Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om 

medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde 

medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis. 
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3. De onderzoekscommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het 

uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de onderzoeksopdracht 

en de uitoefening van haar taak nodig acht. 

4. De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in 

beslotenheid met eenieder informatieve gesprekken voeren, welke als 

zodanig geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Er bestaat hiertoe 

geen plicht tot medewerking.

5. De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden 

uitsluitend uitoefenen indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn 

met dien verstande, dat de onderzoekscommissie het voeren van 

informatieve gesprekken als bedoeld in het vierde lid, kan overlaten aan 

één of meer individuele leden van de onderzoekscommissie.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, tweede lid van deze verordening 

besluit de onderzoekscommissie met meerderheid van stemmen.

7. De Verordening op de raadscommissies is niet van toepassing.

Artikel 6  Ambtelijke ondersteuning

1. De griffier en/of de plaatsvervangend griffier verlenen ambtelijke bijstand 

aan een onderzoekscommissie.

2. De verordening ambtelijke bijstand is niet van toepassing.

Artikel 7  Hoorzittingen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 155c, zevende lid, van deze 

verordening worden getuigen en deskundigen in een openbare zitting van 

de onderzoekscommissie gehoord.

2. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en 

brengt deze ter openbare kennis op de in de gemeente Renkum 

gebruikelijke wijze.

3. De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en 

deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

4. Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen getuigen en 

deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip 

van de zitting te wijzigen.

5. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor 

het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige 

medegedeeld.

Artikel 8  Toehoorders en de pers

1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op 

de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.

2. Het verstoren van de orde is verboden.

3. De voorzitter is bevoegd hen die op enigerlei wijze de orde van de 

vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 9  Geluid- en beeldregistraties
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Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen 
maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar 
zijn aanwijzingen.

Artikel 10  Verslaglegging hoorzitting

1. De ambtelijke ondersteuning draagt zorg voor de verslaglegging van de 

hoorzitting.

2. Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid 

voor zover van belang.

3. Het verslag vermeldt in hoofdlijnen wat over en weer is gezegd en wat 

verder ter zitting is voorgevallen.

4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan 

het verslag kunnen worden gehecht.

5. De onderzoekscommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen 

een door haar te stellen termijn, die tenminste vijf werkdagen bedraagt, 

hun zienswijze op het concept – verslag, als bedoeld in het eerste lid aan 

haar schriftelijk kenbaar te maken, dit voor het deel dat betrokkenen 

betreft.

6. Het verslag wordt vastgesteld door de onderzoekscommissie en 

ondertekend door de voorzitter en de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 11  Beraadslagingen

1. De onderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.

2. De onderzoekscommissie beraadslaagt niet indien minder dan de helft van 

het aantal leden aanwezig is.

3. Op basis van deze niet openbare beraadslagingen wordt door de ambtelijke 

ondersteuning een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt door de 

onderzoekscommissie vastgesteld. De vastgestelde besluitenlijst wordt 

door de voorzitter en de ambtelijke ondersteuning ondertekend en is 

daarna openbaar.

Artikel 12  Afronding onderzoek

1. De onderzoekscommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen 

een door haar te stellen termijn, die ten minste 10 werkdagen bedraagt, 

hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport schriftelijk aan de 

onderzoekscommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in ieder geval 

degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is 

geweest. De onderzoekscommissie bepaalt wie verder als betrokkenen 

worden aangemerkt.

2. Na afronding van het onderzoek door de onderzoekscommissie worden 

haar bevindingen voorgelegd aan de raad.

Artikel 13  Budget van de onderzoekscommissie

1. De raad geeft bij de instelling van de onderzoekscommissie aan welk 

budget de onderzoekscommissie voor haar werkzaamheden ter 

beschikking heeft.
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2. De onderzoekscommissie is voor de besteding van het budget 

verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 14 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op die waarop de 
bekendmaking heeft plaats gevonden en werkt terug tot aan het moment 
van vaststelling door de raad.

Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeksrecht raad 
gemeente Renkum. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2008. 
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