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Aanwezi
g

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

Zesde bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.

Raadsbrief met informatie over toekenning subsidie aan raad verstuurd.

2 Vaststelling verslaglegging 27 januari 2020 en openbaar maken verslagen

Het verslag wordt vastgesteld.

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 Stand van zaken informatie

Gisteren is de voorzitter, op verzoek van de gemeentesecretaris, bij de ambtenaren op 
bezoek geweest die bezig zijn met het verzamelen van informatie. De voorzitter heeft de 
beide dames uitgebreid bedankt voor hun vele werk.

Vandaag om 10.16 uur brengen de betrokken ambtenaren twee mappen met informatie. 
De ene map is gevuld met financiële informatie en de andere met het vergunningstraject. 
De mappen zijn zeer overzichtelijk ingedeeld. Wederom dankt de onderzoekscommissie 
beide ambtenaren voor het vele werk dat verzet is.

De overige informatie laat nog even op zich wachten. In etappes komt de rest van de 
informatie volgende week. Beginnend vanaf dinsdag. 

Ton de Boer wendt zich per e-mail tot de gemeentesecretaris met het verzoek de 
informatie voortaan zoals afgesproken in viervoud aan te leveren.

Afspraak Alleen lezen de aangeleverde stukken.

Actie n.v.t.

4 Informele gesprekken met ambtenaren.

In principe gaat de commissie hier geen gebruik van maken. De commissie wil voorkomen 
dat de indruk zou kunnen ontstaan dat niet transparant is gehandeld. Dat betekent dan 
wel dat ambtenaren, ook die wellicht slechts zijdelings bij het project betrokken zijn 
geweest, in de openbaarheid gehoord zullen moeten worden. 

Afspraak Er worden vooralsnog geen informele gesprekken gevoerd.

Actie n.v.t.

5 AVG versus enquêterecht

Het volgende advies is gevraagd aan een extern deskundige:

Graag wil ik u, namens de Onderzoekscommissie Horsa Glider van de gemeenteraad van 
Renkum, advies vragen.
De gemeenteraad van Renkum heeft op 18 december jl. besloten gebruik te maken van 
hun enquêterecht en heeft een onderzoekscommissie ingesteld. Zij doen onderzoek naar 
de procesgang en naar procedurele aspecten rondom een deelproject van de Airborne 
herdenkingen (Horsa Glider). Het betreft een onderzoek naar het handelen van het 
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zittende college.
De commissie wil daartoe inzage in alle informatie over het project, waaronder e-mails. Op 
basis van dit dossieronderzoek wil de commissie enkele interviews (verhoren) houden.

Nu loopt de commissie aan tegen het interne juridisch advies dat is opgesteld m.b.t. het 
aanleveren van e-mails van extern betrokkenen bij dit project.

De gemeentewet geeft de onderzoekscommissie verregaande bevoegdheden. O.a. het 
onder ede verhoren van ambtenaren en bestuurders en hen zelfs indien nodig met de 
sterke arm te laten ophalen wanneer zij geen gehoor geven aan de oproep van de 
commissie. 
Naast ambtenaren en bestuurders mag de commissie ook externen vragen vrijwillig mee te 
werken aan het onderzoek. Echter volgens het intern juridisch advies mag de commissie 
niet weten wie die derden zijn die informatie zouden kunnen verstrekken. Informatie die 
relevant kan zijn voor het onderzoek. 
Dit lijkt op zijn minst haaks te staan op de bedoeling van het enquêterecht van de 
gemeenteraad.
 
De vraag van de onderzoekscommissie is of de commissie kan beschikken over de e-mails 
(eventueel onder geheimhouding overlegd) zonder dat deze allemaal zijn afgelakt?

Verder staat in de gemeentewet dat (oud) ambtenaren en (oud) bestuurders per 
aangetekende brief moeten worden uitgenodigd. Ook hiervan zegt het juridisch advies dat 
de onderzoekscommissie niet mag beschikken over de adresgegevens. Hetgeen vreemd 
lijkt, immers oud-ambtenaren die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn, kan je dan niet meer 
oproepen voor een verhoor.

De brede vraag van de onderzoekscommissie luidt; hoe verhoudt zich de AVG tot het 
Enquêterecht van de gemeenteraad? Is bijvoorbeeld de grondslag, dat de verwerking van 
persoonsgegevens noodzakelijk is om een taak van algemeen belang uit te voeren of 
openbaar gezag uit te oefenen, hier van toepassing? Het gaat tenslotte om een wettelijke 
taak van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Op dit moment is de stand van zaken zo dat het onderzoek vrijwel stilligt omdat de 
benodigde informatie niet beschikbaar is. De hoorzittingen die gepland waren, heeft de 
commissie moeten uitstellen omdat een zorgvuldige voorbereiding niet mogelijk was.

Afspraak n.v.t.

Actie n.v.t

6 Volgende vergadering (incl. hoorzittingen) en w.v.t.t.k.

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 4 februari a.s. van 17.00 tot 18.30 uur, 
kamer griffier. Dan worden ook de eerste bevindingen m.b.t. het dossieronderzoek 
gedeeld.

De commissie besluit de gemeentesecretaris uit te nodigen voor een interview en wel voor 
zijn vertrek bij de gemeente. Na overleg (per e-mail) met de gemeentesecretaris over de 
uitnodiging blijkt de datum van 13 februari a.s. niet uit te komen. Het wordt dinsdag 11 
februari a.s. van 18.30 uur tot 19.30 uur in de raadzaal. De griffie verzorgt de publicatie 
voor in de Rijn & Veluwe.

De andere hoorzittingen in maart gaan plaatsvinden op de volgende data:
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- Maandag 2 maart a.s. 18.30 uur tot 22.00 uur
- Woensdag 4 maart a.s. 19.30 uur tot 22.00 uur
- Donderdag 5 maart a.s. 18.30 uur tot 22.00 uur
- Zaterdag 7 maart a.s. de hele dag

Afspraak Voor aanstaande dinsdag worden de dossiers doorgenomen.

Actie De griffie zorgt voor publicatie van de hoorzittingen en reserveert de raadzaal.

7 Sluiting.

Om 11.55 uur is de bijeenkomst afgerond.

Pagina 3 van 3


