
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider maandag 2 maart 2020

Aanwezi
g

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

Twaalfde bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 17.56 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast. 
De voorzitter heeft contact gehad met Huibert Veth en hem voornamelijk doorverwezen 
naar de gemeentelijke website waar alle verslagen en andere informatie op te vinden is.

2 Vaststelling verslaglegging 25 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 Laatste voorbereidingen hoorzitting

De vragenlijsten worden doorgesproken. De laatste aanpassingen worden gedaan en de 
rolverdeling besproken. 

Afspraak n.v.t.

Actie Tom Erkens mailt de vragenlijst rond. Ook Ton de Boer stuurt nog een aantal 
vragen rond. 

4 Brieven hoorzittingen en verslag eerste hoorzitting

De voorzitter tekent de brieven.  
Wat betreft het tekenen van de verslagen van de hoorzittingen (interviews) wordt niet 
gevraagd aan de gehoorde om te tekenen voor akkoord, aangevuld met de zinssnede “dat 
er geen feitelijkheden onjuistheden in het verslag staan”.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier verzorgt verzending van de brieven en het verslag.

5 Planning onderzoek

Wat betreft de planning en behandeling van het eindrapport zijn de volgende 
aandachtspunten van belang voor de onderzoekscommissie:

- Afspraak me raad om in april een rapport op te leveren;
- Planning van de laatste hoorzitting (19 maart a.s.) en de afwikkeling daarvan;
- Zorgvuldige rapportage;
- Voldoende leestijd voor raad en college; 
- Aandacht voor de behandeling van het rapport;
- Voorzitterschap van raadsvergadering;
- Behoefte aan voortgang en afronding.

Een aantal scenario’s wordt besproken door de commissie. Afgesproken wordt dat Ton de 
Boer vraagt aan te mogen schuiven bij de agendacommissie van 18 maart a.s. om de 
technische aspecten rondom de planning en tevens de behandelwijze te bespreken. 
Het voorstel van de onderzoekscommissie zou zijn om op 20 mei a.s. een extra 
commissievergadering over het onderzoeksrapport te plannen, waarbij de commissie- en 
raadsleden de gelegenheid krijgen hun technische vragen aan de leden van de 
onderzoekscommissie te stellen (in de openbaarheid) en met elkaar tot oordeelvorming te 
komen.
Het debat en de besluitvorming kan dan plaatsvinden op 27 mei a.s. in de 
raadsvergadering.
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Afspraak n.v.t.

Actie De griffier neemt contact op met de agendacommissie.

6 Volgende vergadering

Woensdag 4 maart a.s. voorafgaand aan hoorzitting om 19.00 uur. De hoorzitting begint 
om 19.30 uur.
Donderdag 5 maart a.s. voorafgaand aan hoorzitting om 18.00 uur. De hoorzitting begint 
om 18.30 uur.

Afspraak n.v.t.

Actie n.v.t.

7. W.v.t.t.k.

De griffier is verzocht om de vragenlijst die gebruikt is bij de hoorzitting van de 
gemeentesecretaris te delen met degenen die zijn opgeroepen.
De onderzoekscommissie komt niet tegemoet aan dit verzoek omdat de vragen zoals die 
op papier zijn niet allemaal letterlijk zo gesteld zijn. Tijdens de hoorzitting zijn naar 
aanleiding van de antwoorden van de gehoorde verdiepende vragen gesteld. De vragenlijst 
geeft derhalve geen volledig beeld van hetgeen besproken is.

Een Commodore van Defensie hoeft niet meer gehoord te worden wat betreft de 
onderzoekscommissie. Wel stuurt Ton de Boer hem een mailtje met het verzoek om 
contact op te nemen met hem. Eventueel kan dan een informeel gesprek volgen metéén of 
twee commissieleden. 

Er wordt een start gemaakt met de globale opzet van het rapport of wel de inhoudsopgave 
en de technische informatie (gevolgd proces) kan op papier worden gezet. Ton de Boer 
maakt hiervoor een opzet.

Afspraak n.v.t.

Actie Ton de Boer maakt een eerste inhoudsopgave voor het rapport.

7 Sluiting

Om 18.17 uur is de bijeenkomst afgerond tot agendapunt 5. Na afloop van de hoorzitting is 
de onderzoekscommissie nog bij elkaar gekomen om de overige agendapunten door te 
spreken (van 21.10 uur tot 22.21 uur).
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