
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider maandag 24 augustus 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens. 
Joyce met kennisgeving afwezig.

Achtentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider 

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 16.15 uur opent de voorzitter de vergadering. 
De agenda is vastgesteld met een tweetal toevoegingen, t.w. onder punt 5. toevoegen 
Planning voortgang en onder punt 6. Hoe om te gaan met niet ondertekende verslagen 
door gehoorden.

2 Vaststelling verslaglegging 15 en 23 juli 2020 en openbaar maken verslagen

Het verslagen worden vastgesteld. 

Afspraa
k

De verslagen van de onderzoekscommissie worden openbaar gemaakt via de 
website van de gemeente.

Actie n.v.t.

3 Voorbespreken overleg met chef Kabinet Commissaris van de Koning.

Doel van het gesprek is om met de chef kabinet van gedachten te wisselen omtrent de 
ontstane situatie met betrekking tot de gerezen integriteitsvragen en advies te krijgen hoe 
de commissie hier verder mee om moet/kan gaan. De onderzoekscommissie blijft als 
uitgangspunt hanteren dat zij zich uitsluitend dient te houden aan de door raad gegeven 
opdracht en een onderzoek of uitspraken doen over mogelijke fraude 
en integriteitsvraagstukken maken geen deel uit van de opdracht van 
de onderzoekscommissie. Elke uitspraak die de onderzoekscommissie daarover zou doen is 
buiten de orde van het onderzoek en overstijgt de bevoegdheden en expertise van deze 
onderzoekscommissie. 

02 september 2020 heeft de onderzoekscommissie een afspraak ingepland met de chef 
Kabinet.

Afspraak Geen.

Actie Geen.

4. Eindrapport en planning.

Tom heeft naar aanleiding van de door de Joyce en Ton opgestelde tekst met betrekking 
tot de inleiding en het proces van het rapport een eerste aanzet gegeven. Dit concept is 
door de onderzoekscommissie doorgenomen en besproken en, mede na alle verslagen van 
de gehoorden nog een keer doorgenomen hebbende, van commentaar voorzien. Tom zal 
op grond van de gemaakte opmerkingen het concept verslag verder aanvullen inclusief de 
conclusies en aanbevelingen. Vervolgens krijgen de leden van de onderzoekscommissie 
het aangepaste verslag ter beoordeling.
Zoals het er nu uitziet ligt het in de bedoeling het eindrapport half september a.s. aan te 
leveren.
Het vervolgproces verder met Joyce afstemmen en bespreken.
Van belang zijnde punten daarbij zijn: Welke respondenten krijgen het rapport; hoeveel tijd 
krijgen zij voor maken van opmerkingen; hoe om te gaan met de gemaakte opmerkingen 
en wanneer kan de onderzoekscommissie het rapport definitief vaststellen; op welk 
moment agendering door de agendacommissie en vervolgens het informeren van de 
raads- en commissieleden. 

Afspraak
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Reactie op de aangepaste versie van het conceptrapport uiterlijk maandag 31 
juli aanleveren.

Actie Tom Erkens stuurt donderdag 27 augustus de aangepaste versie van het 
conceptrapport.
Afstemming planning met Joyce.

5 Volgende vergadering

Dinsdagavond 01 september a.s. om 19.30 uur. De griffier zorgt dat er een ruimte wordt 
gereserveerd. 

Afspraak

Actie De griffier reserveert een ruimte. 

6 W.v.t.t.k.

- Niet ondertekende verslagen door gehoorden.
Joyce vragen of Brigit het verslag inmiddels heeft ondertekend en geretourneerd. Indien dit 
niet het geval is dan neemt de commissie de inhoud van laatste versie (per mail verzonden 
d.d. 16 juli 2020) van het verslag mee t.b.v. het op te stellen rapport.

- Aangeleverde stukken door dhr. Pas en dhr. Goedings
Is een door beide heren ondertekend verslag van de hoorzitting inmiddels ontvangen?

Afspraak -

Actie Nakijken of het ondertekende verslag inmiddels ontvangen zijn!

7 Sluiting

Om 17.40 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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