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

Vierentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 18.30 uur opent de voorzitter de vergadering. 

Het verslag van mw. van Veggel is aan de commissieleden gestuurd. De commissie vraagt 
mw. Van Veggel om zich te beperken tot de feitelijke onjuistheden. De griffier stuurt hier 
een mailtje over.

De griffier heeft het verslag van de hoorzitting van dhr. Westmaas opgestuurd. De 
commissie is hiermee akkoord en het kan aan dhr. Westmaas worden gestuurd.

De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 3 juni 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 Bespreken hoorzitting 4 juni jl.  

Er worden twee brieven opgesteld; eentje aan de raad en college om uitleg te geven over 
de gang van zaken rondom de hoorzitting van 4 juni jl. En een brief aan de beide heren om 
uitleg te vragen over het feit dat ze niet geweest zijn. 

Afspraak Ton de Boer neemt morgenochtend contact met de griffier op over de te 
versturen brieven.

Actie

4. Schrijven eindrapport

De commissie gaat een dagdeel met zijn vieren bij elkaar zitten om de verslagen en 
dergelijk door te spreken. Maandagavond 29 juni a.s. 19.00 uur in de B&W kamer wordt 
afgesproken voor een eerste bespreking. 

Antwoord van mw. van der Molen is ontvangen:
“De medewerkers van het team Gemeentewerf hebben hun uren net als andere jaren 
geboekt op de begrotingspost ‘Airborne activiteiten’. De horsa werd gezien als een van de 
activiteiten rondom de Airborne herdenkingen. Net als bijvoorbeeld hun inzet voor het 
bezoek van Charles is dit dus niet apart geregistreerd.
De inschatting van de teamleider is dat ca. 20 uur inzet medewerkers gemeentewerf heeft 
plaatsgevonden voor de horsa, de inzet voor het bezoek van Charles is daar niet in mee 
genomen.”

Het antwoord van mw. Nieuwenhuis op de extra vragen vanuit de commissie luidt:

In het gesprek heb jij opgemerkt dat je nog zou navragen bij de financieel adviseur hoe we  
de nacalculatie van ureninzet voor reguliere werkzaamheden geregeld hebben. Doen we 
dat in de nacalculatie of in de jaarrekening of op nog een ander moment?
De urenverdeling per medewerker wordt jaarlijks voor de begroting in kaart gebracht. Op 
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basis daarvan worden de kosten toegerekend aan de producten. Deze urenverdeling wordt  
door het jaar heen niet meer gewijzigd op basis van de werkelijke ureninzet. Een 
uitzondering geldt voor de projecten binnen de grondexploitatie. Daar wordt in de 
jaarrekening wel gerekend met de werkelijke uren.
Hierbij volgen we de werkwijze die het BBV voor schrijft. Dat betekent dat we uren 
toeschrijven naar de BBV taakvelden. Dat doen we in de begroting. Waarbij we jaar op jaar  
leren van de ervaringen van voorgaande jaren. Zo maken we zo goed mogelijk inzichtelijk 
welke personele inzet nodig is om doelstellingen te realiseren. Omdat we met ingang van 
2020 gemeente breed werken met teamplannen heeft er in de Voorjaarsnota wel een 
herberekening plaatsgevonden van de urentoerekening.  Door het werken met 
teamplannen kan de urenverdeling nu beter plaatsvinden.
 
De andere vraag betreft BigBen. De organisatie maakt gebruik van BigBen management. 
Medewerkers schrijven hier hun uren in weg en de manager controleert dit. Zijn de uren 
van medewerkers, die niet aan een project kunnen worden toebedeeld, wel in BigBen 
verantwoord? En hoe wordt dat dan zichtbaar gemaakt? 
Medewerkers verantwoorden alle uren in BigBen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen productieve uren (uren op producten), indirect productieve uren (werkoverleg, 
werkplancyclus, p&c cyclus, opleidingen e.d.) en improductieve uren (verlof en ziekte).

De commissie laat dit voor nu even rusten. 

Afspraak

Actie -

5 Volgende vergadering

De volgende vergadering is op maandag 29 juni a.s. om 19.00 uur in de B&W kamer. 

Afspraak Maandagavond 29 juni a.s. 19.00 uur in de B&W kamer wordt afgesproken voor 
een eerste bespreking van het rapport.

Actie

6 W.v.t.t.k.

 Geen punten.

Afspraak -

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

7 Sluiting

Om 19.07 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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