Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider woensdag 30 april 2020
Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens, Joyce le Comte (ambtelijk secretaris),
Renate Muller
Achttiende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1

Opening en vaststelling agenda.

Om 16.00 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.
Er zijn geen mededelingen.
2

Vaststelling verslaglegging 23 april 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

Mail mw. Nieuwenhuis

Mw. Nieuwenhuis (manager ondersteuning & advies) heeft de onderzoekscommissie
gevraagd of zij op een andere manier de vragen van de onderzoekscommissie zou kunnen
beantwoorden los van een officiële hoorzitting. Reden hiervoor is o.a. dat zij van mening is
dat haar rol bij het Horsa project zeer beperkt is geweest.
De onderzoekscommissie wil tegemoetkomen aan dit verzoek.
Afspraak

De onderzoekscommissie stelt voor een informeel en digitaal vraaggesprek te
voeren met mw. Nieuwenhuis. Mocht er daarna alsnog aanleiding zijn, dan kan
mw. Nieuwenhuis alsnog uitgenodigd worden voor een hoorzitting.
De onderzoekscommissie buigt zich over de te stellen vragen, die de voorzitter
eerder al heeft rondgemaild. Eventuele aanvullingen worden per e-mail
gedeeld.

Actie

De griffier plant een gesprek in voor vrijdag 8 mei a.s. om 10.00 uur en nodigt
mw. Nieuwenhuis hiervoor uit.

4.

Stand van zaken eindrapport
- Normenkader
- Tijdlijn

Normenkader
Het normenkader is in concept vastgesteld met de aanpassingen die zijn doorgegeven. Als
er nog opmerkingen op het normenkader zijn dan kan dit nog worden doorgegeven.
Tijdlijn
De griffie vraagt na wie bij de Connectie zorg kan dragen voor de visualisatie van de
tijdlijn. De highlights in de tijdlijn en cruciale momenten moeten helder naar voren komen.
Iedereen kijkt er nog een keer aan. Reacties worden over en weer gedeeld via email. De
definitieve tijdlijn wordt vervolgens aan de griffie gestuurd.
Inhoudelijk
Tom Erkens maakt een beginnetje met de beantwoording van de onderzoeksvraag op basis
van de informatie die er nu ligt. De griffier schrijft het stuk over de verantwoording van het
onderzoeksproces.
Planning
Er kan nog weinig over de planning gezegd worden in verband met de RIVM-maatregelen.
De nog te horen personen hebben aangegeven niet fysiek aanwezig te willen zijn bij een
verhoor. Gelet op het openbare karakter en de toegankelijkheid van het proces is een
digitale hoorzitting niet optimaal. Ook niet als je die kunt uitzenden.
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Afspraak

n.v.t.

Actie

De griffie vraagt na bij de Connectie wat het lay-outen van de tijdlijn kost.

5

Volgende vergadering

De griffier stuurt een vergaderverzoek via Teams voor 8 mei a.s. 10.00 uur voor het
informele gesprek met mw. Nieuwenhuis. Aansluitend hierop vergadert de
onderzoekscommissie verder.
Afspraak

n.v.t.

Actie

De griffier stuurt een vergaderverzoek.

6

W.v.t.t.k.

- E-mail wethouder Verstand
De opmerkingen die de wethouder heeft gemaakt met betrekking tot het verslag van zijn
hoorzitting neemt de onderzoekscommissie over. De griffier stuurt het aangepaste verslag
aan de wethouder met het verzoek om dit ondertekend terug te sturen.
De vraag van de wethouder wat betreft de keuze van de onderzoekscommissie om niet
meer mensen te gaan horen, is beantwoord. De wethouder komt hier in zijn e-mail nog op
terug. De voorzitter zal nog een keer reageren naar de wethouder. De
onderzoekscommissie blijft bij haar standpunt dat haar werkzaamheden zich richten op het
doen van een onderzoek naar de procedurele en procesmatige aspecten van het
(deel)project de Horsa Glider, zoals dit in het raadsvoorstel van 18 december 2019 staat
verwoord. Wettelijk is bepaald dat zaken die buiten deze omschrijving vallen, niet mogen
worden onderzocht met gebruikmaking van de dwangmiddelen. Dit is juist en vooral van
belang voor degenen die verplicht zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zij
moeten weten waartoe die verplichting zich uitstrekt. Hetgeen in de hoorzittingen gezegd
is over intimidatie en “ontslagen worden” maakt dan ook geen onderdeel uit van het
eindrapport.
- E-mail Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris heeft een e-mail gestuurd aan de voorzitter van de
onderzoekscommissie met het verzoek om de commissie kennis te laten nemen van de
verklaringen van vier medewerkers over hetgeen zij gezegd zouden hebben over het
verstrekken van, door een raadslid, gevraagde informatie en deze verklaringen zonder
vermelding van namen in het eindrapport op te nemen.
De onderzoekscommissie neemt het verzoek en de verklaringen voor kennisgeving aan. De
voorzitter zal een reactie sturen aan de gemeentesecretaris. Deze reactie is gelijkluidend
aan de reactie aan de wethouder, namelijk dat de onderzoekscommissie van mening is dat
een en ander niet bijdraagt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag.
- Financiën
Voor het onderzoek is een budget beschikbaar gesteld € 2.000, -. De kosten die gemaakt
zijn betreffen de kosten van de notulist. Op dit moment is voor de vier hoorzittingsavonden
in totaal € 2.262, 70 aan notulistenkosten gemaakt. Hiermee is het beschikbare budget
dus uitgeput.
De griffier maakt zelf de verslagen van de overige nog te houden hoorzittingen. Dat zijn er
twee, te weten: secretaris en voorzitter BWO2GE en de initiatiefnemer.
De kosten voor een infographic worden nagevraagd.
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- Voortgang melden in raadscommissie
De voorzitter zal in de raadscommissie van 12 mei a.s. de raads- en commissieleden
bijpraten over de voortgang van het onderzoek (informeel gesprek manager,
voorbereidingen rapportage).
Afspraak

n.v.t.

Actie

Ton de Boer reageert op de mail van wethouder Verstand en van de
gemeentesecretaris.

7

Sluiting

Om 16.46 uur is de bijeenkomst afgerond.
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