
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider woensdag 8 april 2020

Aanwezi
g

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

Vijftiende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via telefoon

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 16.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast. 

2 Vaststelling verslaglegging 12 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 omtrent hoorzittingen

De voorzitter belt de burgemeester volgende week en praat haar bij. Gelet op de drukte 
rondom de 
Corona crisis kan de commissie zich voorstellen dat de burgemeester wat langer de tijd 
nodig heeft voor het bestuderen van het verslag van de hoorzitting.

Met het plannen van de laatste hoorzitting wordt gewacht tot 28 april a.s. Wellicht dat er 
dan meer duidelijk is over de verdere Corona maatregelen.

Afspraak n.v.t.

Actie De voorzitter belt met de burgemeester. 

4 Stand van zaken eindrapport

De voorzitter verwerkt de opmerkingen op het eerste concept rapport. 

Afspraak n.v.t.

Actie De leden van de onderzoekscommissie leveren hun bijdrage aan het 
eindrapport.

5 Planning bespreking raad eindrapport

Nog onduidelijk is wanneer agendering mogelijk is. Punt van aandacht is wel het 
vaststellen van de Jaarrekening, waarin ook de financiële afrekening van het Horsa project 
is opgenomen. 

Afspraak Nagedacht wordt of de onderzoekscommissie een brief richt aan de wethouder 
en/of de rekeningcommissie met betrekking tot de Jaarrekening.

Actie Eventuele actie woensdag 15 april a.s. bespreken.

6 Volgende vergadering

Woensdag 15 april a.s. om 14.00 uur. De griffier stuurt een vergaderverzoek.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier stuurt een vergaderverzoek.

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

Communicatie vanuit de onderzoekscommissie:
- De voorzitter belt volgende week met de burgemeester;
- Brief aan raads- en commissieleden met de voortgang van de onderzoekscommissie;
- Commissievergadering van mei kan gebruikt worden om de raad verder bij te praten.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier stelt een brief op en zorgt ervoor dat deze voor de Pasen verstuurd 
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kan worden.

7 Sluiting

Om 16.38 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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