
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider 4 februari 2020

Aanwezi
g

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

Zevende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 17.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.

2 Vaststelling verslaglegging 31 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

Vandaag weer een map met informatie afgeleverd.

Tom maakt voor de volgende vergadering een tijdlijn van het proces. Dit is van belang 
gelet op de vraagstelling van het onderzoek: “In hoeverre is de raad tijdig en volledig 
geïnformeerd”. De leden sturen op wat hen is opgevallen uit de aangeleverde informatie.

Tom merkt op dat als boekhouding goed is ingericht moeten alle facturen terecht zijn 
gekomen op Airborne of Horsa anders kan je het niet verantwoorden. De commissie wil 
een dergelijk overzicht hebben. Inclusief de urenverantwoording van de ambtenaren.

De griffier stuurt overzicht toe van de keren dat de raad is geïnformeerd over de Horsa. 

De leden hebben geen informatie kunnen vinden over de oprichting van de Stichting.

Afspraak Allen lezen de aangeleverde stukken.

Actie Tom maakt tijdlijn.
Griffier stuurt informatieoverzicht toe.
Opvragen bij de gemeentesecretaris:

- Informatie over oprichting stichting
- Overzicht van de kosten (ook op kostenpost kunst &cultuur, Airborne, 

educatie, representatie)

4 Informele gesprekken met ambtenaren.

Er worden geen gesprekken ingepland.

Afspraak Er worden vooralsnog geen informele gesprekken gevoerd.

Actie n.v.t.

5 Uitnodigingen hoorzitting

De hoorcommissie voegt de manager bedrijfsvoering toe aan de lijst voor te horen 
ambtenaren.
De griffier maakt een schema gebaseerd op het schema dat voor februari was gemaakt.
Een aantal mensen wordt niet meer uitgenodigd voor de hoorzittingen. 

De gemeentesecretaris wordt geïnformeerd over wie er uitgenodigd wordt. Hij ontvangt 
een mailtje op het moment dat de uitnodigingen zijn verstuurd.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier maakt een schema gebaseerd op het schema dat voor februari was 
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gemaakt.

6 AVG versus enquêterecht

De griffier heeft contact gehad met de extern deskundigen. Deze week wordt een eerste 
reactie verwacht.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier vraagt nog na bij de VNG en de griffierskringen.

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

Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 7 februari a.s. om 9.30 uur in de kamer 
griffier. 

De andere hoorzittingen in maart gaan plaatsvinden op de volgende data:
- Dinsdag 11 februari a.s. 18.30 uur tot 19.30 uur
- 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

Informatie raad en burgemeester
Ton de Boer informeert de commissie vanavond over de voortgang.

Afspraak De voorzitter informeert de commissie over de voortgang.

Actie n.v.t.

8 Sluiting.

Om 17.56 uur is de bijeenkomst afgerond.
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