
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider donderdag 12 maart 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens. 

Afwezig Joyce le Comte (m.k.)

Veertiende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.

2 Vaststelling verslaglegging 05 maart 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 onderzoek en recente ontwikkelingen.

Beantwoorden brief college m.b.t. berichtgeving media Horsa Glider. 
Conceptbrief opstellen en z.s.m. versturen.

Openbaar maken verslagen hoorzittingen. 
Het uitwerken van de verslagen door een extern bureau en vervolgens vaststellen van de 
verslagen neemt veel tijd. Reden hiervoor is dat de “gehoorde” de gelegenheid krijgt het 
verslag na uitwerking door te nemen op feitelijke onjuistheden. Dit vraagt extra tijd en wij 
willen dit proces niet teveel onder druk zetten. De commissie heeft dan ook besloten om 
alle verslagen als bijlagen op te nemen in het op te stellen eindrapport en het eindrapport 
ruimschoots voor behandeling in de raad ter beschikking te stellen aan alle raads- en 
commissieleden zodat zij in staat zijn een zorgvuldige afweging te maken. 

Planning opstellen eindrapport.
De commissie start met de voorbereidingen voor het opstellen van de rapportage en de 
datum van presentatie wordt in overleg met de agendacommissie vastgesteld.

Afspraak Brief opstellen voor het college.

Actie TDB zal conceptbrief opstellen en stuurt deze ter goedkeuring naar de 
commissieleden.

4 Stand van zaken en voorbereiding hoorzitting 19 maart a.s. 

Uitnodigingen hoorzittingen.
Na ampel overleg heeft de commissie besloten niet nog meer personen uit te nodigen voor 
een interview, dit in tegenstelling tot hetgeen tijdens het verhoor van Dhr. Verstand is 
aangegeven. De commissie is van mening dat extra interviews geen informatie opleveren 
die relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Wij informeren zowel mw. 
van Bentem en de gemeentesecretaris over dit besluit.

Voorbereiding vragen.
De commissieleden gaan aan de slag met het voorbereiden van vragen voor de hoorzitting 
van 19 maart a.s.

Afspraak Brief opstellen voor mw. van Bentem.
Brief opstellen voor gemeentesecretaris.

Actie TDB zal conceptbrief opstellen en stuurt deze ter goedkeuring naar de 
commissieleden.

5 Inhoudsopgave eindrapport.

Pagina 1 van 2



Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider donderdag 12 maart 2020

Komt op een later tijdstip aan de orde.

Afspraak n.v.t.

Actie n.v.t.

6 Volgende vergadering.

Maandag 16 maart a.s. om 19.00 uur.
Donderdag 19 maart a.s. na afloop van de verhoren.

Afspraak De griffier zorgt voor een agenda.

Actie NB. Beide data zijn niet doorgegaan i.v.m. de Coronacrisis.

7 W.v.t.t.k.

- Naar aanleiding van een recente publicatie d.d. 08 maart jl. in Renkum Nieuws heeft de 
onderzoekscommissie de in het artikel genoemde mailwisseling  opgevraagd. Deze 
informatie hebben wij ontvangen. De verkregen informatie (inclusief de bijlagen) heeft  
niet eerder deel uitgemaakt van de stukken die de commissie ter voorbereiding van de 
verhoren heeft gekregen.

- Aandacht voor de aangescherpte maatregelen met betrekking tot de corona 
problematiek. Dit kan gevolgen hebben voor het doorgaan van de komende hoorzitting. 
Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en navraag doen of het interne protocol 
in het gemeentehuis is aangescherpt. 

8 Sluiting

Om 20.20 uur is de bijeenkomst afgerond.
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