
Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider maandag 22 oktober 2020

Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens (kamer griffier) en Joyce le Comte (via 
teams). 

Vierendertigste bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider (van de 32ste is 
geen verslag gemaakt.

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Om 10.30 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2 Verslag van 19 oktober 2020 

Het verslag is vastgesteld

Afspraa
k

N.v.t.

Actie De griffie zorgt dat het verslag op de website wordt geplaatst.

3 Ingediende zienswijzen op eindrapport 

Tot nu toe zijn er door vier betrokkenen zienswijzen c.q. reacties binnengekomen op het 
eindrapport. 
Het betreffen reacties van twee ambtenaren, de gemeentesecretaris a.i. en de 
initiatiefnemer. De vier zienswijze c.q. reacties zijn binnen de gestelde termijn 
binnengekomen. Een vervolg zienswijze van één van de ambtenaren is twee dagen na de 
gestelde termijn aan de onderzoekscommissie gestuurd. Ondanks dat de termijn is 
overschreden heeft de onderzoekscommissie besloten de zienswijze te behandelen.

De onderzoekscommissie heeft de zienswijzen stuk voor stuk nagelopen en van een reactie 
voorzien. De reactie van de onderzoekscommissie wordt aan de indieners bekend 
gemaakt. 

Een aantal zienswijzen heeft geleid tot enige aanscherping van de formuleringen in het 
rapport.
De griffier verwerkt de aanscherpingen in het eindrapport. 

De zienswijzen en de reactie van de onderzoekscommissie liggen ter inzage bij de griffie.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier verwerkt de zienswijzen in het eindrapport. Tom Erkens levert nog 
een tekst aan.

Ton de Boer stelt een brief/e-mail op die aan de zienswijze indieners kan 
worden verstuurd. Bij de e-mail wordt het document met de reactie van de 
onderzoekscommissie gevoegd voor zover van toepassing.

De griffier stuurt vervolgens het eindrapport aan de interne vormgever van de 
gemeente om de lay-out te verzorgen met het verzoek dit begin volgende week 
af te ronden.  

4. Tijdlijn 

De commissie stelt de infographic vast.

Afspraak Vormgeving tijdlijn is akkoord.

Actie De griffier voegt de infographic in het eindrapport (of stuurt deze in elk geval 
mee voor de interne vormgever).

5 Raadsvoorstel 
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Het opgestelde raadsvoorstel is akkoord. De griffier stuurt het raadsvoorstel vandaag nog 
naar de agendacommissie. In de aanbiedingsmail brengt de griffier het voorzitterschap van 
de raad van 25 november a.s. onder de aandacht van de agendacommissie.

Het voorzitterschap van de raadsvergadering van 25 november a.s. is een punt van 
aandacht. Mocht de burgemeester van mening zijn dat zij bij behandeling van het 
onderzoeksrapport niet als voorzitter kan/wil optreden, dan zou Ton de Boer als plv. 
voorzitter van de raad dit moeten overnemen. Echter hij treedt in die raadsvergadering op 
als voorzitter van de onderzoekscommissie. 

De onderzoekscommissie kan zich voorstellen dat dan wellicht een lid van de 
agendacommissie (met goedvinden van de raad) het voorzitterschap op zich neemt.

Afspraak n.v.t.

Actie De griffier stuurt een mail aan de agendacommissie met het raadsvoorstel en 
brengt het voorzitterschap van de raadsvergadering on der de aandacht.

6. Behandeling rapport door de raad

Naar verwachting is het rapport volgende week beschikbaar voor alle raads- en 
commissieleden, college en overige betrokkenen. De griffie stuurt het definitieve eind 
rapport per mail aan de betrokkenen. Ook worden er 60 exemplaren van het rapport 
gedrukt.

Afgesproken wordt dat het rapport eerst aan de raads- en commissieleden en het college 
wordt verstuurd en dan een dag later pas openbaar wordt gemaakt op de site (gekoppeld 
in GO).

Ton de Boer (voorzitter van de onderzoekscommissie) neemt contact op met  Agnes om 
haar als voorzitter van de raad het rapport formeel te overhandigen (naar verwachting 
volgende week).

De onderzoekscommissie begrijpt dat de voorzitter van de raadscommissie (Paul Janssen) 
nog contact opneemt met de (voorzitter van) de onderzoekscommissie over de 
behandelwijze. 

De onderzoekscommissie ziet de behandeling als volgt voor zich:
- Het is de bedoeling dat het rapport gepresenteerd wordt in een raadscommissie van 10 

november a.s. 
- Raads- en commissieleden kunnen vragen stellen aan de onderzoekscommissie. 
- Het debat over het rapport wordt gevoerd in de raad van 25 november. 
- Uiteraard kan het college  zijn visie op het rapport geven. Immers er staan ook 

aanbevelingen in het rapport aan het college. Er is echter geen formele zienswijze of 
reactie gevraagd aan het college. Het is namelijk een onderzoekscommissie van de 
raad die in opdracht van de raad het onderzoek uitvoert en niet in opdracht van het 
college.

Afspraak Ton de Boer maakt een opzet voor de presentatie. Opgenomen worden in elk 
geval:

- Onderzoeksvraag
- Conclusies
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- Aanbevelingen

Afgesproken wordt dat het rapport eerst aan de raads- en commissieleden en 
het college wordt verstuurd en dan een dag later pas openbaar wordt gemaakt 
op de site (gekoppeld in GO).

Actie Ton de Boer stuurt de presentatie rond aan de overige leden.
Ton de Boer maakt een afspraak met de voorzitter van de raad.
De griffie laat 60 exemplaren van het onderzoeksrapport drukken door de 
Connectie.

6 W.v.t.t.k.

- Pers
De onderzoekscommissie gaat geen persbericht opstellen of persconferentie beleggen. 
Eventuele perscontacten lopen via de voorzitter Ton de Boer.

Afspraak Ton de Boer is woordvoerder naar de pers.

Actie n.v.t.

7 Sluiting

Om 11.48 uur is de bijeenkomst afgerond. 

Pagina 3 van 3


