
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider dinsdag 16 juni 2020

Aanwezi
g

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

Vijfentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 10.01 uur opent de voorzitter de vergadering. 

Er heeft in de rekeningcommissie een gesprek plaatsgevonden met de accountant. Hier is 
ook de vraag van de onderzoekscommissie aan de orde geweest. De vraag van de 
onderzoekscommissie is wellicht wat onduidelijk geweest en daardoor verkeerd begrepen. 
Een en ander is opgehelderd en hiermee afgerond. De voorzitter neemt hierover nog 
contact op met de gemeentesecretaris en de controller om een en ander nog toe te 
lichten.

De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 9 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 Hoorzitting dhr. Pas en dhr. Goedings  

Beide heren hebben gereageerd op de mail van de onderzoekscommissie en laten weten 
dat ze nog steeds mee willen werken met een interview. Ze worden nogmaals uitgenodigd. 
Het worden twee interviews op maandag 29 juni a.s. om 19.00 uur (interviews van 30 
minuten).

Afspraak  -

Actie De griffier zorgt voor de uitnodigingen en de publicatie in de Rijn & Veluwe. En 
stuurt een mailtje naar de raad en het college.

4. Schrijven eindrapport

Na de hoorzitting van 29 juni a.s. wordt verder gesproken over het schrijven van het 
eindrapport.

Afspraak -

Actie -

5 Volgende vergadering

De hoorzitting is op maandag 29 juni a.s. om 19.00 uur in de raadzaal. Vervolgens 
vergadert de onderzoekscommissie door in de B&W kamer.

Afspraak Maandagavond 29 juni a.s. 19.00 uur in de raadzaal vindt de hoorzitting plaats 
daarna vergadert de onderzoekscommissie door in de B&W kamer.

Actie

6 W.v.t.t.k.

 Geen punten.

Afspraak -
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Actie -

7 Sluiting

Om 10.20 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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