
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider vrijdag 3 juni 2020

Aanwezi
g

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

Drieëntwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 17.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 

Er is geen reactie op de uitnodiging gekomen van dhr. Goedings. Dat betekent dat de 
onderzoekscommissie ervan uit gaat dat morgenavond alleen de voorzitter aanwezig is bij 
de hoorzitting.

Door Patricia van Nieuwenhuis en van Brigitte van Veggel is ook niet gereageerd op de 
mail m.b.t. het retourneren van het verslag van de hoorzitting.

Ook de accountant heeft nog niet gereageerd op de vragen van de onderzoekscommissie. 

De griffier stuurt nog een keer een mail aan Nieuwenhuis en aan van Veggel met een c.c. 
aan de gemeentesecretaris. Ook aan de accountant wordt nog een reminder gestuurd.
Ton de Boer belt nog met de burgemeester o.a. over het verslag. 

De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 22 mei 2020 en openbaar maken verslagen

Het verslag wordt vastgesteld. 
Van de bijeenkomst van 29 mei jl. is geen verslag gemaakt. 

Afspraa
k

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

Actie n.v.t.

3 Voorbereiding hoorzitting 4 juni a.s. (vragen van geïnterviewden) 

De vragen worden doorgesproken. De vragen richten zich op de onderzoeksvraag. Vragen 
worden geformuleerd voor o.a. de volgende thema’s; inwonersinitiatief, de regie op het 
“project”, onderhouden van contacten, de begroting. 

De verdeling van de vragen wordt besproken. Hiervoor zijn de leden van de commissie 
donderdag om 18.30 uur aanwezig in de raadzaal.

Afspraak -

Actie Tom Erkens verzorgt de eindredactie van de vragen. Wordt rondgestuurd in de 
loop van donderdagochtend.
De leden zijn donderdagavond om 18.30 uur in de raadzaal aanwezig.

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

Financiën: 
Patricia Nieuwenhuis heeft geantwoord op de gestelde vragen m.b.t. de verschillen in de 
ureninzet voor de Horsa. 
Jojanneke van der Molen heeft nog niet gereageerd. 
Wanneer alle reacties binnen zijn, kan dit onderdeel worden afgesloten. 
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Tijdlijn:
Tom Erkens geeft zijn opmerkingen nog door.

Planning:
Wanneer alle hoorzittingen zijn afgerond, de gevraagde informatie, en de verslagen van 
verhoren binnen zijn, wordt een definitieve verdeling gemaakt voor het schrijven van het 
rapport. 

Afspraak De eindrapportage wordt doorgeschoven naar september.

Actie -

5 Volgende vergadering

De griffier stuurt een vergaderverzoek via Teams voor donderdag 11 juni a.s. 11.00 uur.

Afspraak -

Actie De griffier stuurt een vergaderverzoek.

6 W.v.t.t.k.

Reactie Maurits van de Geijn m.b.t. de verklaring van de ambtenaren. Ton de Boer deelt 
hem nogmaals mede dat de verklaring niet wordt meegenomen door de 
onderzoekscommissie en dat de verslagen van de hoorzitting nadat het rapport is afgerond 
in te zien zijn (met namen van gehoorden).

Informatie in de raadscommissie: rapport wordt aangeboden in september en dat de 
voorlopig laatste hoorzitting is geweest op 4 juni 2020. 

Afspraak -

Actie Ton de Boer bereidt de informatie voor in de raadscommissie voor.

7 Sluiting

Om 17.43 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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