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De Raads- en Commissieleden van de 

gemeente Renkum

c.c. Het College van B&W

Datum Onderwerp:
9 september 2020 Advies kabinetschef van de commissaris van de Koning

Beste collega’s,

De onderzoekscommissie wil jullie in deze brief informeren over het gesprek dat de 

onderzoekscommissie heeft gevoerd met de kabinetschef van de commissaris van de 

Koning en een adviseur van het kabinet. Het gesprek heeft plaatsgevonden op 

dinsdag 2 september jl. in het Provinciehuis te Arnhem. 

Aanleiding verzoek voor een gesprek met de kabinetschef

Aanleiding voor het gesprek is de vraag van de onderzoekscommissie of wij de 

signalen van vermeende intimidatie en fraude, die wij in het kader van ons 

onderzoek hebben ontvangen, voor de beantwoording van onze onderzoeksopdracht 

nader moeten onderzoeken. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij, als commissie, 

onvoldoende geëquipeerd zijn om dit nader onderzoek uit te voeren

 

Advies Chef Kabinet aan de onderzoekscommissie

Op basis van de informatie die wij hebben verstrekt, meent de kabinetschef dat de 

commissie deze signalen niet zelf hoeft te onderzoeken. 

Aangezien de signalen beschadigend zijn voor zowel betrokkenen als de gemeente, 

is geconcludeerd dat ze wél geadresseerd moeten worden. De kabinetschef adviseert 

daarom dat de commissie de signalen overdraagt aan de burgemeester, in haar rol 

als voorzitter van de raad met de zorgplicht op het gebied van integriteit. Het 
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Kabinet van de commissaris van de Koning is bereid om de burgemeester en de 

gemeente Renkum, in dien gewenst, verder van dienst te zijn bij het vervolg.
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9 september 2020 Voortgang onderzoek Horsa in tijden van de Coronacrisis

Gesprek met de burgemeester

Op 3 september jl. heeft de onderzoekscommissie de burgemeester geïnformeerd 

over het gesprek en heeft het advies van de kabinetschef met haar gedeeld.  

Geen nader onderzoek door de onderzoekscommissie

Het advies van de kabinetschef sterkt de onderzoekscommissie in het eerder door 

haar ingenomen standpunt dat een nader onderzoek naar mogelijke fraude en 

integriteitsvraagstukken geen deel uitmaken van de opdracht van de 

onderzoekscommissie. 

Elke uitspraak die de onderzoekscommissie daarover zou doen valt buiten de orde 

van het onderzoek en overstijgt de bevoegdheden en expertise van deze 

onderzoekscommissie. 

 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

Voorzitter 
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