
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider vrijdag 22 mei 2020

Aanwezi
g

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

Eenentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 10.08 uur opent de voorzitter de vergadering. 

Ton de Boer heeft met de burgemeester gesproken. Er is o.a. gesproken over de planning 
van het onderzoek. De burgemeester heeft het enorm druk met de Corona crisis.

De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 15 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 Telefoongesprek met drie externe betrokkenen

Ton de Boer doet verslag. Hij heeft de betrokkenen niet gesproken. Hij wil ze een mail 
sturen om ze uit te nodigen voor een gesprek in de raadzaal. Dit gesprek kan dan worden 
uitgezonden en er kan evt. een (maximaal) aantal mensen worden uitgenodigd o live 
aanwezig te zijn. 
Ton de Boer stuurt de mail op. Jan Streefkerk stelt de tekst hiervoor op.  

Afspraak -

Actie De mail wordt dit weekend verstuurd door Ton de Boer.

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

Financiën: 
Er zijn vragen gesteld over de verschillen m.b.t. de ureninzet voor de Horsa. 
Zowel Patricia Nieuwenhuis, Jojanneke van der Molen en de accountant hebben nog niet 
gereageerd. Wanneer deze reacties binnen zijn, kan dit onderdeel worden afgesloten. Er 
zijn verder vragen gesteld in de rekeningcommissie over de Jaarrekening.

Normenkader:
Er zijn acht criteria vastgesteld. De onderzoekscommissie hangt geen waardeoordeel aan 
de criteria maar constateert feitelijk of aan de criteria is voldaan. Het is aan de raad om 
hier iets van te vinden. 

Tijdlijn:
Tom Erkens geeft zijn opmerkingen nog door.

Planning:
Als we half juni de laatste drie personen kunnen horen dan redden we het niet voor juni. 
Bovendien is het een erg drukke periode met de jaarstukken en de PPN. 
Voordeel is dat dit betekent dat de zomerperiode kan worden gebruikt voor de rapportage. 
Hiermee is iedereen het eens. 
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Afspraak De eindrapportage wordt doorgeschoven naar september.

Actie Ton de Boer belt nog een keer met de burgemeester over het retourneren van 
het verslag van de hoorzitting. 
De griffier stuurt Brigit van Veggel een mailtje met dezelfde vraag. 
Ook Jojanneke van der Molen en Patricia Nieuwenhuis krijgen een reminder. 

5 Volgende vergadering

De griffier stuurt een vergaderverzoek via Teams voor 29 mei a.s. 10.00 uur.

Afspraak -

Actie De griffier stuurt een vergaderverzoek.

6 W.v.t.t.k.

De afspraak met de Connectie over de infographic kan uitgesteld worden tot er meer zicht 
is op het afronden van het eindrapport.

Afspraak -

Actie -

7 Sluiting

Om 10.38 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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