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Beste collega’s,

De onderzoekscommissie wil jullie ook in het zomerreces op de hoogte blijven 

houden van de voortgang van het onderzoek naar de procesgang rondom de Horsa 

Glider. 

In deze brief geven we jullie dan ook een update rondom het onderzoek.

Gesprek met o.a. burgemeester Schaap

Op 23 juli heeft de onderzoekscommissie Horsa een gesprek gehad met Agnes Schaap 
(burgemeester), Esther van Haarlem (MT lid), Maurits van de Geijn 
(gemeentesecretaris via Teams). Aanleiding voor het gesprek zijn de van wethouder 
Verstand en de gemeentesecretaris na de laatste hoorzitting ontvangen e-mails. In 
die e-mails is gevraagd om de wethouder en enkele ambtenaren nog een keer te 
horen om de door hen als onwaar ervaren verklaringen recht te zetten. 

De onderzoekscommissie heeft in het gesprek aangegeven dat de commissie zich te 
houden heeft aan de onderzoeksopdracht die zij heeft gekregen van de raad. Hiervan 
mag de onderzoekscommissie niet eigenstandig afwijken. Dit recht is in de wet enkel 
toebedeeld aan de gemeenteraad. Zaken die buiten de opdrachtomschrijving vallen, 
mogen niet worden onderzocht. Dit is juist en vooral van belang voor degenen die 
verplicht zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zij moeten weten waartoe 
die verplichting tot medewerking zich uitstrekt.

De onderzoekscommissie heeft van de raad uitsluitend de opdracht meegekregen te 
onderzoeken of de raad voldoende is meegenomen en geïnformeerd over het Horsa 
project. Onderzoek of uitspraken doen over mogelijke fraude maakt geen deel uit 
van de opdracht van deze onderzoekscommissie. 
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Elke uitspraak die de onderzoekscommissie daarover zou doen, is buiten de orde van 
het onderzoek en overstijgt de bevoegdheden en expertise van deze 
onderzoekscommissie. Dit geldt overigens ook voor de integriteitsvragen die zijn 
gesteld.

De onderzoekscommissie heeft de burgemeester en de gemeentesecretaris 
gevraagd om de betrokken ambtenaren duidelijk te maken waarom de 
onderzoekscommissie hen niet nog een keer gaat horen. Ook zouden de 
burgemeester en de gemeentesecretaris in gesprek moeten gaan met de wethouder 
over de impact van zijn e-mails op de beeldvorming rond het onderzoek.

Gesprek met Chef Kabinet provincie
Vorengaande wil overigens niet zeggen dat de onderzoekscommissie de 
integriteitsvragen naast zich neerlegt en er niets mee doet. De onderzoekscommissie 
constateert dat de beschuldigingen over en weer de integriteit van raadsleden, 
collegeleden en ambtenaren raken en alleen daarom al veel impact hebben op de 
betrokkenen. 
Dit is een ernstige zaak en hoewel het dus niet op het terrein van de 
onderzoekscommissie ligt, wil de onderzoekscommissie hierover van gedachten 
wisselen met de provincie (Chef kabinet van de Commissaris van de Koning). De 
onderzoekscommissie zoekt uitdrukkelijk alleen contact met het Kabinet van de CdK 
om advies te vragen hoe te handelen in deze kwestie.

Eindrapport

Op dit moment schrijft de onderzoekscommissie verder aan het eindrapport. 

Betrokkenen krijgen vervolgens gedurende ten minste 10 werkdagen de gelegenheid 

hun zienswijze op het concepteindrapport schriftelijk aan de onderzoekscommissie 

kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in elk geval diegene waar taakuitvoering (mede) 

voorwerp van onderzoek is of is geweest. De onderzoekscommissie bepaalt wie 

verder als betrokkene worden aangemerkt. (Verordening art. 12 lid 1).
De verwachting is dat het rapport in september aangeboden kan worden aan de 
agendacommissie. 

We vertrouwen erop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Wanneer jullie vragen hebben kunnen jullie je wenden tot ondergetekende.

Vriendelijke groet en blijf gezond,

Onderzoekscommissie Horsa Glider,

namens deze

Ton de Boer
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Voorzitter 
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