
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider vrijdag 15 mei 2020

Aanwezi
g

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

Twintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 10.02 uur opent de voorzitter de vergadering. 

Mededelingen:
Ton de Boer belt met de drie externe personen die nog gehoord gaan worden. Afhankelijk 
van de uitkomst van deze gesprekken wordt volgende week een besluit genomen over de 
afronding van het onderzoek.

2 Vaststelling verslaglegging 8 mei 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 Verslag hoorzitting mw. Nieuwenhuis

Het verslag wordt aan mw. Nieuwenhuis gestuurd. De vraag wordt nog aan haar gesteld of 
de uren van medewerkers, die niet aan een project kunnen worden toebedeeld, wel in 
BigBen worden verantwoord. En hoe dat dan zichtbaar wordt gemaakt. Ook wordt nog 
gevraagd aan mw. Nieuwenhuis de vragen te beantwoorden rondom de nacalculatie zoals 
zij heeft toegezegd in het informele gesprek.

De vraag wordt per e-mail gesteld aan mw. van der Molen hoe de ureninzet van het 
personeel van Veentjesbrug wordt geregistreerd en doorberekend. En als dit helder is dan 
wil de onderzoekscommissie graag weten hoeveel dit er zijn geweest. Deze aanvullende 
vraag komt voort uit het gesprek met mw. Nieuwenhuis.

Afspraak -

Actie De ambtelijk secretaris stuurt het verslag toe aan mw. Nieuwenhuis.

4. Stand van zaken eindrapport
- Normenkader
- Tijdlijn
- Planning

Het normenkader wordt de volgende keer definitief vastgesteld.
De opmerkingen over de tijdlijn verwerkt Jan Streefkerk. Tom Erkens geeft zijn 
opmerkingen nog door.
Volgende week wordt de definitieve planning gemaakt, mede naar aanleiding van de 
planning van de laatste hoorzitting met de drie externen.

Afspraak -

Actie -

5 Volgende vergadering

De griffier stuurt een vergaderverzoek via Teams voor 22 mei a.s. 10.00 uur.
Voor deze vergadering wordt een overzicht aangeleverd van de retour gestuurde 
hoorzitting verslagen. Een aantal verslagen moet nog retour gestuurd worden door de 
betrokkenen.

Afspraak -

Actie De griffier stuurt een vergaderverzoek.

6 W.v.t.t.k.
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Ton de Boer belt volgende week met de burgemeester om haar op de hoogte te brengen 
van de stand van zaken. 

Afspraak -

Actie -

7 Sluiting

Om 10.36 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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