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Ton de Boer, Tom Erkens, Jan Streefkerk, Joyce le Comte (griffier)

Vijfde (extra) bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 15.00 uur komen de leden bij elkaar. De griffier sluit om 15.15 uur aan. Er is geen 
agenda. 

2 Impasse onderzoek Horsa

De onderzoekscommissie is bij elkaar gekomen om over de ontstane impasse en de e-
mailwisseling hierover, te overleggen. 

Feitelijke gang van zaken 
Woensdag 22 januari jl. komt de onderzoekscommissie bij elkaar en is duidelijk dat de, 
ondanks gedane toezeggingen gevraagde informatie nog niet is aangeleverd. In een appje 
(dinsdag 21 januari) aan de griffier excuseert de gemeentesecretaris zich dat het niet lukt 
om voor morgen (lees: woensdag 22 januari) nieuwe informatie te verstrekken omdat “het 
de groep betrokken ambtenaren bijna over de schoenen loopt van te leveren informatie.” 
Overigens was afgesproken verzoeken tot de commissie te richten en niet tot de griffie.

De commissie komt tot de conclusie dat op deze manier het zorgvuldig en gedegen 
voorbereiden van de interviews dusdanig in het gedrang komt dat het niet verantwoord is 
om de hoorzittingen door te laten gaan. Zowel in het belang van een zorgvuldig onderzoek 
als in het belang van de betrokken bestuurders en ambtenaren, die voor de hoorzittingen 
zijn/worden opgeroepen, besluit de commissie de hoorzittingen uit te stellen.

Hiervan dienen de betrokken ambtenaren zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden 
gesteld, immers de eerste hoorzittingen staan gepland voor maandag 3 februari a.s. Ook 
wil de commissie op korte termijn een afspraak met de burgemeester om over de, door de 
commissie ervaren, impasse in het onderzoek met haar te spreken. 

Gelet op het feit dat de commissie over het onderzoeksproces verantwoording 
verschuldigd is aan de raad én om ervoor te zorgen dat de raad niet via “de 
wandelgangen” hoort van dit uitstel, besluit de commissie de raad hierover tegelijk met de 
betrokken bestuurders en ambtenaren te informeren. En dus niet te wachten tot 4 februari 
a.s. wanneer de voorzitter in de raadscommissie de raad informeert over de voortgang van 
het onderzoek. 

Gelet op de gewenste transparantie stuurt de commissie deze informatie in c.c. aan het 
college. De brief aan de burgemeester wordt persoonlijk aan het bestuurssecretariaat 
overhandigd.

Impasse onderzoek
De commissie ervaart het ontbreken van belangrijke onderdelen van de door haar 
opgevraagde informatie (projectverslagen, e-mailwisselingen, financiële gegevens) én het 
feit dat er geen helderheid is of en wanneer deze informatie wel wordt aangeleverd als een 
impasse in het onderzoek. Te meer daar de onderzoekscommissie de opdracht heeft van 
de raad om in april te rapporteren over de bevindingen van haar onderzoek. Hierover wil 
de onderzoekscommissie graag op zo kort mogelijke termijn in gesprek met de 
burgemeester.

E-mailwisseling
Dezelfde dag dat de commissie de raad informeert en de burgemeester verzoekt om een 
gesprek, volgt een aan de raad (en commissieleden) gerichte e-mail van de burgemeester 
namens het college. Hierin wordt verondersteld dat uit de e-mail van de 
onderzoekscommissie opgemaakt zou kunnen worden dat er onvoldoende medewerking 
bestaat om informatie te verstrekken aan de commissie. 
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Een aanname van het college, die wat de onderzoekscommissie betreft niet aan de orde is. 
De onderzoekscommissie stelt in haar e-mail enkel feitelijk vast dat aan het verzoek van 
de onderzoekscommissie om informatie aan te leveren tot op heden nog niet volledig is 
voldaan. 

Het stoort de onderzoekscommissie dat ondanks haar verzoek om klachten, ergernissen of 
vragen over het onderzoeksproces te richten aan de leden van de onderzoekscommissie, 
de griffie in de e-mail van het college weer drie keer wordt genoemd. De griffie 
ondersteunt de commissie en is wat betreft het onderzoek geen gesprekspartner voor het 
college en dient ook niet aangesproken te worden op besluiten van de 
onderzoekscommissie.

3 AVG en enquêterecht 

De onderzoekscommissie heeft het advies van de gemeentelijke jurist m.b.t. de AVG 
ontvangen. De commissie vraagt de griffie na te gaan of er al uitspraken of artikelen zijn 
over de relatie tussen de AVG, enquêterecht van de gemeenteraad en de mogelijkheid om 
geheimhouding op te leggen wat betreft de opgevraagde informatie.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffie onderzoekt de relatie tussen de AVG, enquêterecht van de 
gemeenteraad en het opleggen van geheimhouding.

4 Volgende vergadering en afspraak burgemeester

De volgende vergaderingen maandag 27 januari a.s. van 14.00 tot 15.30 uur. Hierbij zal 
Tom Erkens niet aanwezig zijn. 
De projectleider Horsa is uitgenodigd aanwezig te zijn voor een informeel gesprek met de 
onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie wil graag informatie krijgen over wie er in 
de projectgroep Horsa hebben geparticipeerd, wanneer deze van start is gegaan en wie 
welke taken/inbreng daarin heeft gehad. De commissie stelt deze vraag om een 
zorgvuldige inschatting te kunnen maken wie de commissie uitnodigt voor een interview.
De projectleider is aangeboden de informatie per e-mail te versturen of deze in een 
informeel gesprek te delen met de commissie. De projectleider heeft voor het laatste 
gekozen. De gemeentesecretaris is op de hoogte gesteld van het feit dat de commissie de 
projectleider heeft benaderd.

De onderzoekscommissie heeft op vrijdagmiddag nog geen uitnodiging ontvangen van de 
burgemeester. De voorzitter van de commissie geeft aan het bestuurssecretariaat een 
aantal momenten door waarop de commissie gelegenheid heeft om in gesprek te gaan met 
de burgemeester. 
Die momenten zijn:
- Maandagmiddag 27 januari van 17.00 tot (evt.) 20.00 uur
- Dinsdag 28 januari van 18.00 uur en verder de hele avond
- Woensdag 29 januari van 9.00 tot 10.00 uur

Afspraak De voorzitter van de commissie geeft aan het bestuurssecretariaat een aantal 
momenten door waarop de commissie gelegenheid heeft om in gesprek te gaan 
met de burgemeester.

Actie Een afspraak kan gepland worden op:
- Maandagmiddag 27 januari van 17.00 tot (evt.) 20.00 uur
- Dinsdag 28 januari van 18.00 uur en verder de hele avond
- Woensdag 29 januari van 9.00 tot 10.00 uur
NB: Zaterdag appt de gemeentesecretaris met de griffier met het verzoek tijden 
door te geven voor een te maken afspraak. De griffier heeft de hiervoor 
vermelde tijden doorgegeven.
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5 W.v.t.t.k.

Geen punten.

6 Sluiting.

Om 16.35 uur is de bijeenkomst afgerond.
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