
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider dinsdag 15 juli 2020

Aanwezi
g

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

Zevenentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider via Teams

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 19.12 uur opent de voorzitter de vergadering. 
De agenda is vastgesteld.

2 Vaststelling verslaglegging 8 juli 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 Hoe om te gaan met het integriteitsvraagstuk

De recent ontvangen e-mails van de wethouder en de gemeentesecretaris naar aanleiding 
van de laatste hoorzitting, brengt de onderzoekscommissie ertoe wederom de 
opdrachtformulering en hetgeen hierover in de regelgeving is vastgelegd, kritisch te 
bespreken. 

Opdrachtformulering
De opdracht van de raad is vertaald in de volgende onderzoeksvraag:
1. Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de procesmatige en procedurele kanten 

(volledig en tijdig) van het Horsa project?
2. Is de raad zodoende in staat geweest om zijn kaderstellende en controlerende taken uit 

te oefenen?

Regelgeving
Zaken die buiten deze omschrijving vallen, mogen niet worden onderzocht met 
gebruikmaking van de dwangmiddelen. Dit is vooral van belang voor degenen die verplicht 
zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zij moeten weten waartoe die 
verplichting zich uitstrekt.

Uit bovenstaande volgt dat het onderzoeken van over en weer gedane beschuldigingen 
over “intimidatie, valsheid in geschriften en onterechte beschuldigingen” buiten de door de 
raad gegeven opdracht valt en dus niet binnen de bevoegdheden van de 
onderzoekscommissie ligt. 
Dit nog los van het feit dat deze onderzoekscommissie niet in de positie geplaatst wenst te 
worden, en ook niet over de expertise beschikt, om uitspraken te doen over dergelijke 
zwaarwegende integriteitsvraagstukken van (mede) bestuurders, ambtenaren en inwoners.

Inmiddels voelt de onderzoekscommissie zich door de, in de e-mails tot uitdrukking 
gebrachte noties over de werkwijze van de commissie, als zou de commissie lichtzinnig 
omgaan met de belangen van (alle) betrokkenen, belemmerd om de haar door de raad 
gegeven opdracht tot een goed eind te brengen.

De commissie voelt de urgentie om op korte termijn hierover met de burgemeester en/of 
de gemeentesecretaris het gesprek aan te gaan. Echter ook na meeralen een poging 
gedaan te hebben dit gesprek te plannen, is dit tot op heden nog niet gelukt. O.a. vanwege 
de vakantie van de gemeentesecretaris.  

Besloten wordt nogmaals een poging te doen en de burgemeester schriftelijk uit te 
nodigen voor een gesprek dat, wat de onderzoekscommissie betreft, op zeer korte termijn 
dient plaats te vinden.
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De commissie wil in dit gesprek met de burgemeester van gedachten wisselen over de 
recente ontwikkelingen en haar op de hoogte brengen van de stappen die de 
onderzoekscommissie denkt te gaan ondernemen. O.a. het informeren van de raad over de 
voortgang van het onderzoek via een raadsbrief en eventueel het aanvragen van een 
gesprek met de Kabinetschef van de provincie om advies te vragen over de 
integriteitsvraagstukken die opgeworpen zijn gedurende de looptijd van het onderzoek. 

Afspraak Er dient op korte tijd een afspraak gepland te worden met de burgemeester. 

Actie Ton de Boer stelt een conceptbrief aan de burgemeester op en stuurt die rond.

4. Eindrapport

De commissie wil eerst het normenkader (projectenboek etc.) en de tijdlijn goed bespreken 
en de uitkomsten van de verslagen van de hoorzittingen nogmaals tegen het licht houden 
om dan vervolgens voorzichtig tot de eerste conclusies te komen. Dit wil de commissie 
doorspreken om zo de opzet van het rapport helder te krijgen.

Afspraak -

Actie Allen lezen de verslagen nog een keer door en verdiepen zich in de tijdlijn.

5 Volgende vergadering

Dinsdag 28, 29 en 30 juli a.s. plaats en tijd wordt nog besproken. Eventueel begin 
augustus. 

Afspraak -

Actie Allen geven hun beschikbaarheid door aan de griffier.

6 W.v.t.t.k.

- Verslag hoorzitting B van Veggel
De griffier past op de besproken punten het verslag aan en Ton de Boer verstuurt dit 
vervolgens aan mw. van Veggel.

- Aangeleverde stukken door dhr. Pas en dhr. Goedings
De griffier stuurt dhr. Goedings een reminder om te reageren op het toegestuurde verslag.

Afspraak -

Actie De griffier past het verslag van mw. van Veggel aan. 
De voorzitter verstuurt het verslag vervolgens.
De griffier stuurt een mail aan dhr. Goedings met een reminder.

7 Sluiting

Om 20.21 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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