
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider maandag 01 september 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens. 
Joyce via Teams vanaf 19.45 uur.

Negentwintigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider 

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2 Vaststelling verslaglegging 24 augustus 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 Tweede concept

De leden van de commissie hebben het door Tom Erkens aangepaste tweede 
conceptrapport ontvangen en naar aanleiding hiervan per mail opmerkingen gemaakt. Het 
gehele rapport nogmaals doorgenomen en de gemaakte opmerkingen en aanvullingen 
besproken. Tom zal wederom de besproken opmerkingen en aanvullingen verwerken in 
een volgende versie en deze versie eind deze week (04/09/20) mailen.
Vervolgens zal Ton het voorwoord en de samenvatting toevoegen en ter beoordeling 
mailen aan de commissieleden.

Afspraak Tom zal besproken opmerkingen verwerken en aangepaste versie mailen.

Actie Ton: Voorwoord en samenvatting toevoegen.

4. Eindrapport en planning.

De planning is om het rapport half september 2020 klaar te hebben. Daarna zullen de 
gehoorden een exemplaar ontvangen, zodat zij de gelegenheid hebben het rapport door te 
nemen en om eventueel een zienswijze in te dienen. Afhankelijk van de ontvangen 
zienswijzen zal de commissie hierop een aanvullende reactie geven Na deze laatste reactie 
zal het eindrapport naar verwachting omstreeks half oktober aangeboden worden aan de 
raad en het college.
Vervolgens zal plenaire bespreking plaatsvinden.

Afspraak Geen

Actie Geen

5 Volgende vergadering

Woensdagavond 09 september a.s. om 18.00 tot 20.00 uur. De griffier zorgt dat er een 
ruimte wordt gereserveerd. 

Afspraak

Actie De griffier reserveert een ruimte. 

6 W.v.t.t.k.

De volgende keer bespreken welke documenten worden opgenomen als bijlage en welke 
documenten ter inzage liggen.

Afspraak -

Actie -

7 Sluiting
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Om 21.15 uur is de bijeenkomst afgerond. 
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