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Ton de Boer, Jan Streefkerk, Joyce le Comte (griffier)
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Senior beleidsmedewerker (o.a. Airborne en Horsa)

Afwezig Tom Erkens

Zesde bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast

2 Vaststelling verslaglegging 22 en 24 januari 2020 en openbaar maken 
verslagen

De griffie heeft de wijzigingen doorgevoerd en de verslagen worden vastgesteld.

De webmaster schuift aan om aan te geven hoe de onderzoekscommissie het beste kan 
voldoen aan de wettelijke verplichting om besluitenlijsten en dergelijke openbaar te maken 
via de gemeentelijke website.

Afgesproken wordt dat er op de begin pagina van de gemeente een button komt onder “of 
bent u op zoek naar….”. Dit om ook de mensen die via de beginpagina zoeken naar 
informatie doorgelinkt worden. Er is bewust voor gekozen geen grote banner of button te 
plaatsen. 

De meeste mensen gaan overigens via een google zoekopdracht op zoek naar informatie. 
De griffie zorgt er dan ook voor dat de webmaster de link 
https://raad.renkum.nl/Documenten/Onderzoekscommissie
toegestuurd krijgt.
Op de pagina raad.renkum.nl (Bestuurlijke informatie van de gemeente Renkum) is bij 
“direct naar” een link geplaats naar de documenten van de onderzoekscommissie. Dit is 
inmiddels gerealiseerd.

Afspraa
k

De verslagen van de onderzoekscommissie worden openbaar gemaakt via de 
website van de gemeente.

Actie De griffie stuurt een algemene tekst over het onderzoek naar de webmaster. De 
webmaster zorgt dat via de verkorte URL mensen direct naar de informatie 
doorgestuurd worden.

3 Informeel gesprek met senior beleidsmedewerker (Horsa) 

Wat vooraf ging
Op 23 januari jl. stuurt de griffier de beleidsmedewerker de volgende mail: De 
onderzoekscommissie zou graag van jou, als projectleider Horsa, 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. 
Het is de commissie namelijk gebleken dat het lijstje met namen dat is aangeleverd niet 
compleet is en dat sommigen die op het lijstje staan slechts een zeer beperkte rol hebben 
gehad in de projectgroep. 

Je kunt de informatie per e-mail versturen, maar het is ook prima wanneer je liever 
informeel in gesprek gaat met de heren van de commissie. De commissie komt maandag 
aanstaande om 14.00 uur weer bij elkaar in de kamer van de griffier.

Hierop komt de volgende reactie: 

Dank voor je mail. Een gesprek vind ik prettiger en persoonlijker. En dan is het ook 
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makkelijker om een verduidelijkende vraag te stellen. Schuif ik maandag om 14.00 uur 
aan. Kunnen Jan en ik ook kennis maken.

De onderzoekscommissie verwelkomt de beleidsmedewerker en legt de bedoeling van het 
gesprek uit. 
Naast het horen tijdens een hoorzitting kan de onderzoekscommissie ook informele 
(informatieve) gesprekken voeren met getuigen en deskundigen, bijvoorbeeld om vast te 
stellen of horen ter zitting nuttig is of om (technische) informatie te krijgen. In dit geval wil 
de commissie graag weten wie, vanaf wanneer en met welke taak hebben deelgenomen 
aan de projectgroep Horsa.

De beleidsmedewerker merkt op dat haar functie niet betiteld kan worden als 
“projectleider”. Eigenlijk was het geen project, maar ‘going concern’. Iedereen die deelnam 
deed dat vanuit zijn/haar eigen taakgebied. Zij had vooral een coördinerende rol. 
Werkafspraken werden vastgelegd per e-mail. 
Degenen die werkzaamheden hebben verricht voor de Horsa zijn: de gemeentesecretaris, 
de medewerker vergunningen, de medewerker veiligheid en de medewerker 
communicatie. 
Een en ander ging echt van start eind april. 

Om 14.15 uur dankt de voorzitter de beleidsmedewerker voor haar medewerking. 

Afspraak De onderzoekscommissie neemt de informatie mee bij haar afwegingen wat 
betreft de uit te nodigen personen voor de hoorzittingen. Wellicht dat er nog 
een informeel gesprek wordt gepland met een beleidsmedewerker, zodat een 
uitnodiging voor een verhoor niet nodig is.

Actie n.v.t.

4 Volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland voor vandaag van 17.00 tot 18.00 uur. Dit betreft 
het overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
Vooraf komt de onderzoekscommissie nog bij elkaar om 16.30 uur om volgende data af te 
spreken en het gesprek voor te bespreken.

Afspraak n.v.t.

Actie Nieuwe afspraken maken

5 W.v.t.t.k.

Geen punten.

6 Sluiting.

Om 14.51 uur is de bijeenkomst afgerond.
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