
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider woensdag 15 april 2020

Aanwezi
g

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

Zestiende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening en vaststelling agenda.

Om 14.02 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast. 

2 Vaststelling verslaglegging 8 april 2020 en openbaar maken verslagen

Het verslag wordt vastgesteld. 
Naar aanleiding van:

- De raadsbrief met betrekking tot de voortgang van het onderzoek is verstuurd aan 
de raads- en commissieleden en in c.c. naar het college. Er zijn (nog) geen reacties 
op gekomen.

- De voorzitter heeft gesproken met de burgemeester. De burgemeester is erg druk 
met werkzaamheden gerelateerd aan de Corona crisis. De voorzitter heeft 
aangegeven dat de onderzoekscommissie er uiteraard begrip voor heeft wanneer zij 
het verslag van de hoorzitting wat later terugstuurt.

- Er is een aantal verslagen van hoorzittingen al retour ontvangen. De inlevertermijn 
loopt woensdag 22 april a.s. af.

Afspraa
k

De verslagen van de onderzoekscommissie worden openbaar gemaakt via de 
website van de gemeente.

Actie n.v.t.

3 Stand van zaken eindrapport

Tom Erkens is bezig met hoe het normenkader in het rapport wordt opgenomen en stuurt 
eind van deze week een eerste aanzet.
Jan Streefkerk is bezig met de tijdlijn en hoopt dit begin volgende week rond te hebben.

Op 22 april a.s. komt de agendacommissie samen en dan kan gemeld worden, zoals ook al 
in de raadsbrief stond vermeld, dat de planning van het onderzoek en het eindrapport 
afhangen van de maatregelen van het RIVM. De onderzoekscommissie is zich er bewust 
van dat ook al kunnen de laatste verhoren gepland worden begin mei dat dan bespreking 
in de raad van juni krap wordt.

Wat betreft de Jaarrekening, waarin ook de financiële afrekening van het Horsa project is 
verwerkt, merkt Jan Streefkerk op dat het belangrijk is dat fracties zich hiervan bewust zijn 
bij de bespreking en vaststelling van de Jaarrekening. Gelet op de transparantie en de 
onderzoeksvraag is dit ook een punt van aandacht voor de onderzoekscommissie. Immers 
wanneer kosten niet geboekt worden op de kostenpost waar deze voor bedoeld was, kan 
de raad niet goed zijn controlerende taak vervullen. Tom Erkens merkt op dat  de 
informatie in de jaarrekening niet zodanig gedetailleerd is dat je er dergelijke boekingen 
uit kunt ‘filteren’ Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zou dat wel gewenst 
zijn.    

Tom Erkens maakt een opzet voor een brief aan de accountant waarin dit punt aan de orde 
wordt gesteld en aan de accountant om advies in dezen wordt gevraagd 

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier meldt de stand van zaken in de agendacommissie.
Tom Erkens maakt een opzet voor de brief aan de accountant. De brief wordt 
rondgestuurd en na akkoord via Rolf van Lit aan de accountant verstuurd. 

5 Volgende vergadering

Donderdag 23 april a.s. om 14.00 uur. De griffier stuurt een vergaderverzoek via Teams.

Afspraak n.v.t.
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Actie De griffier stuurt een vergaderverzoek.

6 W.v.t.t.k.

Geen punten.

Afspraak n.v.t.

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

7 Sluiting

Om 14.31 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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