
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider vrijdag 14 februari 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens. 

Afwezig Joyce le Comte

Negende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 13.30 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.

2 Vaststelling verslaglegging 11 februari 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 n.v.t.

3 Stand van zaken informatie

De commissie is en blijft van mening dat getuigen/deskundige de eed dienen af te leggen 
aan het begin van het verhoor. Reden hiervoor is dat de ambtseed een andere strekking 
heeft dan de eed die getuigen/deskundigen afleggen bij aanvang van het verhoor.

Van de verhoren wordt een verslag gemaakt en tijdens het verhoor wordt een 
geluidsopname gemaakt. Deze geluidsopname dient ter ondersteuning van de juistheid 
van de verslagen en staan enkel ter beschikking van de commissie. Wel kan de 
getuige/verhoorde een kopie van de band opvragen. Na afloop van het onderzoek worden 
de banden vernietigd.

Vragen/thema’s stelt de commissie niet voorafgaande aan het gesprek met genodigden ter 
beschikking. Reden hiervoor is dat in de uitnodigingsbrief al wordt aangegeven waar het 
gesprek over gaat. Uiteraard kan op grond van de gegeven antwoorden het gesprek een 
andere richting krijgen. Daarnaast krijgen genodigden voldoende ruimte om zelf 
onderwerpen in te brengen.

Het verzoek om het schema van de hoorzittingen te sturen naar alle raads- en 
commissieleden is mogelijk. Dit schema maakt deel uit van het laatst goedgekeurde 
verslag. Wel dient in dit kader rekening gehouden te worden met de richtlijnen uit de AVG.

Ook wil de commissie, nu recent duidelijk is geworden dat de commissie  kan beschikken 
over alle informatie en dus ook over informatie die nu in de mails afgelakt is, nog enkele 
mails/gegevens opvragen zonder dat gegevens afgelakt zijn. Dit ter verbetering van de 
leesbaarheid. 
 

Afspraak Lijst opstellen van nog te ontvangen mails.

Actie De voorzitter stelt lijst op en bespreekt deze met de gemeentesecretaris

4 Advies AVG

Helder advies en de commissie zal de bevindingen meenemen in het op te stellen 
eindrapport.

Afspraak Opnemen in eindrapport.

Actie n.v.t.

5 Voorbereiden hoorzittingen.

De leden van de commissie gaan vragen voorbereiden voor de komende verhoren.

Afspraak n.v.t.

Actie Lijst opmaken met te stellen vragen.
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6 Volgende vergadering.

Dinsdag 18 februari 2020 om 16.00 uur

Afspraak n.v.t.

Actie n.v.t.

7 W.v.t.t.k.

Geen onderwerpen

8 Sluiting

Om 14.32 is de bijeenkomst afgerond.
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