
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider dinsdag 8 juli 2020

Aanwezi
g

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

Zesentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 18.29 uur opent de voorzitter de vergadering. 
De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 16 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 Nabespreken hoorzitting 29 juni jl. en vervolgstappen

Het verslag van de hoorzitting van 29 juni jl. kan worden verstuurd aan de beide heren. 

Jan Streefkerk is van mening dat de commissie naar aanleiding van de e-mails van de 
wethouder en gemeentesecretaris (direct na afloop van de laatste hoorzitting) het gesprek 
moet aangaan met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de wethouder. Tom 
Erkens kan voor een groot deel meegaan met Jan Streefkerk. Hij is van mening dat we hier 
zorgvuldig mee om moeten gaan. De commissie heeft een onderzoeksopdracht 
meegekregen van de raad. En als onderzoekscommissie moet je verre blijven van de 
integriteitsvraagstukken die telkens weer opgeworpen worden door de verschillende 
gehoorden. Echter als er een onderzoek gedaan moet worden naar de integriteit of naar 
het vermeend afleggen van een meineed door gehoorden dan is dat niet aan de 
onderzoekscommissie. Dat moet dan gedaan worden door een onafhankelijk bureau dat 
hiermee ervaring heeft. 
Overigens is een gesprek met de burgemeester en met de gemeentesecretaris inderdaad 
verstandig, maar dan zonder de wethouder. Het is van belang dat voor eenieder helder is 
dat inmenging in een lopend onderzoek door betrokkenen niet op zijn plaats is. 

Ton de Boer stelt een mail op als antwoord op de e-mails van de wethouder. Hierbij gaat 
de commissie niet inhoudelijk in op de e-mail van de wethouder.

De gemeentesecretaris heeft inmiddels in een telefonisch gesprek aan Ton de Boer 
aangegeven dat hij en de burgemeester een gesprek willen met de commissie. Er kan een 
gesprek worden gearrangeerd met beiden op vrijdagavond 20.00 uur (voor de vakantie 
van de gemeentesecretaris). 

De onderzoekscommissie maakt nog een brief voor de raadsleden waarin de voortgang 
van het rapport uiteen wordt gezet.

Afspraak De commissie stuurt een e-mail aan de wethouder in reactie op zijn e-mails.
Ton de Boer maakt een afspraak met gemeentesecretaris en burgemeester, zo 
mogelijk voor aanstaande vrijdagavond.

Actie De griffier verstuurt het verslag van de hoorzitting van 29 juni jl. aan de beide 
gehoorde heren.

4. Planning eindrapport

De planning is nog altijd dat het rapport in september wordt opgeleverd en in oktober in de 
raad wordt besproken. 
Tom Erkens stuurt hetgeen hij al uitgewerkt heeft op basis van de inhoudsopgave van Ton 
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de Boer rond (volgende week).

Afspraak -

Actie Tom Erkens stuurt hetgeen hij al uitgewerkt heeft op.

5 Volgende vergadering

Woensdagavond 15 juli a.s. om 19.30 uur. De griffier zorgt dat er een ruimte wordt 
gereserveerd met flipover. 

Afspraak

Actie De griffier reserveert een ruimte. 

6 W.v.t.t.k.

- Verslag hoorzitting B van Veggel
De geluidsband wordt nog een keer nageluisterd en woensdag wordt hierover verder 
gesproken.

- Aangeleverde stukken door dhr. Pas en dhr. Goedings
De door beide heren aangeleverde stukken worden aanstaande woensdag besproken.

Afspraak -

Actie De griffier scant de aangeleverde facturen die dhr. Goedings heeft aangeleverd.

7 Sluiting

Om 19.29 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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