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Betreft: reactie op niet deelnemen aan interview door de onderzoekscommissie garantstelling Nieuw 

Dunant. 

Geachte Raad. 

Op 21 april 2011, ontving ik een uitnodiging om medewerking te willen verlenen aan een interview 

door de onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunant op 4 mei 2011. In de loop van de hierop 

volgende week zou daartoe contact met mij worden opgenomen. Dit gebeurde echter op de laatste 

middag van die week, m.a.w. rijkelijk laat. Tijdens dit gesprek heb ik aangegeven bereid te zijn aan dit 

interview deel te nemen, mits ik de beschikking kreeg over de op het interview betrekking hebbende 

stukken, zoals genoemd in de bijlage bij de uitnodiging en het interview openbaar zou worden 

gehouden. Door de griffie werd mij toegezegd dat hierover overleg zou plaats vinden in de 

onderzoeks-commissie en ik van de uitkomst op de hoogte gesteld zou worden. Dit laatste werd mij 

na afloop van de aubade op Koninginnedag nogmaals door de griffie bevestigd. 

Toen ik echter op de avond van 3 mei 2011 nog steeds geen antwoord had gekregen heb ik via het 

e-mailadres van de griffie het bijgesloten bericht verzonden aan de voorzitter van de onderzoeks

commissie , met daarin nogmaals gemotiveerd mijn gedane verzoek. Eerst op 5 mei, de dag na de 

uitnodigingsdatum, kreeg ik de eveneens bijgesloten brief met reactie op mijn verzoeken. 

Mijn teleurstelling was groot, hoe is het mogelijk dat je stukken die je zelf kunnen betreffen niet ter 

beschikking kunt krijgen, vergeet daarbij niet dat ik vrijwel alle stukken ken en ik ze alleen nodig had 

om mijn kennis weer gedegen op te frissen. Zelfs geen poging om mij bepaalde stukken beschikbaar 

te stellen, zoals de verslagen van Raadsvergaderingen en commissies als openbare stukken die in het 

kader van de wet openbaarheid van bestuur gewoon verstrekt kunnen/dienen te worden. Ik diende 

mij bij de griffie te vervoegen om stukken in te kunnen zien. Voor mij geen adequate voorbereiding 

rond een ingewikkelde materie.. 

In het besluit van de Raad genomen op 16 december 2010 staat dat de commissie zowel in 

openbaarheid als in beslotenheid kan vergaderen, dit was voor mij o.a. aanleiding om mijn interview 

in de openbaarheid te willen doen. Als betrokkene bij het hele proces rondom het project "Nieuw 

Dunant" vind ik het van groot belang dat bij vragen rondom de procesgang hiervan, je open en eerlijk 

moet zijn en je antwoorden voor iedereen toegankelijk horen te zijn. Bovendien is het vreemd datje 

in beslotenheid antwoord moet geven ten behoeve van een op te stellen rapport dat gewoon 

openbaar wordt. Extra argument voor mij was daarbij dat, in de aanloop naar het besluit tot het 

onderzoek, vanuit de politiek (ongenuanceerde) opmerkingen in het openbaar zijn geventileerd die ik 

graag ook in het openbaar had willen weerleggen. Het spijt mij, dat de commissie niet op mijn 

voorstellen wilde ingaan. Ik neem hen kwalijk dat zij eerst na het verstrijken van de afspraakdatum 



hierop haar eenzijdige reactie gaf, en mij de keuze liet mij alsnog te melden voor 16 mei 2011. Ook 

het voorbij gaan aan hetgeen de wet openbaarheid van bestuur stelt is kwalijk. Hoe verhoudt zich dit 

met het adagium "openheid " Nogmaals ik ben ten allen tijde bereid medewerking te verlenen aan 

het onderzoek maar dan wel onder de restricties zoals hiervoor genoemd. 

Ten slotte nog een korte reactie naar aanleiding van het krantenbericht dat er twee hoofdrolspelers 

zwijgen. Vindt u het gepast dat er over een vertrouwelijk(i) onderzoek in dit stadium deze informatie 

wordt verstrekt en er rond de één (ik dus) volstaan wordt met te melden dat er bepaalde eisen 

werden gesteld waaraan niet voldaan wilde worden. Ook daarom ontvangt u deze brief zodat u weet 

wat er speelde. 

Met vriendelijke groeten 

fegeman. 

faat 40 

7447 AX Hellendoorn. 
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Hierbij mijn afzegging met de motivatie daarbij voor het interview op 4 mei. 
Ik heb gwacht tot 3 mei, na 20.00 uur en nog steeds niets vernomen. 

Groeten 
Johan Hegeman 

30-5-2011 
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Aan de voorzitter en leden van de 

Onderzoekscommissie 

garantstelling 

Nieuw Dunant. 

Hellendoorn , 3 mei 2011 

Dame, mijne Heren. 

Op 21 april 2011, ontving ik van uw voorzitter, namens de onderzoekscommissie garantstelling 

Nieuw Dunant, een uitnodiging om medewerking te willen verlenen aan een door u met mij te 

houden interview op 4 mei 2011. 

Een interview in het kader van het door in te stellen onderzoek naar de door het college van B.&.W. 

afgegeven garantstellingen voor het nieuwbouwproject "Nieuw Dunant". 

Een uitnodiging die gezien het Paasweekend voor mij tekort was om mij op een dergelijk interview 

goed te kunnen voor te bereiden. 

De brief vermeldt verder dat er'in de loop van de volgende week " contact zal worden opgenomen 

om mijn reactie te vernemen. 

Het in de loop van de volgende week bleek te zijn de laatste middag van die week, wederom naar 

mijn mening rijkelijk laat. 

Tijdens dit gesprek heb ik aangegeven dat ik bereid was om aan het interview deel te nemen, mits ik 

de beschikking kreeg over de op het interview betrekking hebbende stukken zoals genoemd in de 

bijlage bij uw uitnodiging. 

Het door het college van B.&.W. opgestelde onderzoeksrapport en de verslagen van de 

vergaderingen van commissies en/of Raad waarin genoemd rapport is behandeld en het besluit tot 

de instelling van uw commissie is genomen dienden hierbij gevoegd te worden. 

Al deze stukken konden voor zover nodig vertrouwelijk. 

Verder heb ik aangegeven dat ik dit interview in het openbaar wilde doen hetgeen conform het 

raadsbesluit mogelijk is. 

Het eerste, de benodigde stukken, heb ik nodig om bijna 2 jaar na dato weer voldoende kennis te 

krijgen. 

Het onderzoeksrapport en de verslagen dien ik naar mijn mening in te zien omdat ik hier geen enkele 

kennis van heb. 

De openbaarheid van het interview vind ik vanzelfsprekend omdat het rapport, waarvoor mijn 

interview op prijs wordt gesteld ,ook openbaar zal worden. 

Mijn motto is, ik heb niets te verbergen en iedereen mag horen hoe ik erover denk. 

In het gesprek met de griffie werd mij meegedeeld dat mijn wensen moeilijk te realiseren zouden 

zijn. 

De door mij gevraagde stukken mocht ik alleen inzien bij de griffie ze mochten onder geen enkele 

voorwaarde buiten het Raadhuis komen. 

Vreemd omdat in het kader van de wet openbaarheid van bestuur niet alleen aan mij maar aan 

iedere burger met name de openbare stukken gewoon dienen te worden verstrekt. 

Desondanks zouden mijn wensen aan uw voorzitter cq uw commissie worden meegedeeld, van de 



uitkomst van dit overleg zou ik in kennis gesteld worden. 

Dit laatste werd mij na afloop van de aubade op Koninginnedag nogmaals meegedeeld door uw 

griffier. 

Tot op dit moment ,3 mei 2011, heb ik echter nog niets vernomen, reden voor mij om op 4 mei a.s. 

van 11.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur geen medewerking te verlenen aan een door u met mij te 

houden interview. 

Vanzelfsprekend blijf ik ten alle tijd bereid aan uw vraag tot een interview te voldoen, maar dan wel 

op een zodanige wijze, dat ik voldoende tijd en materiaal krijg om mij goed en gedocumenteerd 

voor te bereiden 

Met vriendelijke groeten 

J.M.W. Hegeman 



Onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunant 

De heer J . Hegeman 
Kasteelstraat 40 
7447 AX Heilendoorn 

Nijverdal, 4 mei 2011 

Betreft: uw reactie mondeling en per e-mail op 3 mei j l . op de uitnodiging voor een interview door 
onze commissie 

Geachte heer Hegeman, 

Op de uitnodiging voor een interview door onze onderzoekscommissie hebt u aangegeven aan het 
interview deel te nemen, mits u de beschikking kreeg over de op het interview betrekking 
hebbende stukken zoals genoemd in de bijlage bij onze uitnodiging. In het eerdere telefoon
gesprek met de griffier en het gesprek na de aubade op Koninginnedag, hebt u toegelicht dat u 
de stukken thuis wilt hebben om ze in alle rust op ti jdstippen die het u schikt, te kunnen lezen. 
Verder gaf u aan dat u het interview in het openbaar wilde doen. 

Wij hebben uw verzoek in de commissie besproken. Iedereen die door de onderzoekscommissie is 
uitgenodigd voor een interview ontving een lijst van aan de commissie vertrouwelijk verstrekte 
documenten. Daarbij was vermeld, dat indien een uitgenodigde deze stukken wi l inzien, hij 
daarvoor contact kan opnemen met de griffie. Zoals reeds medegedeeld door de griffier, kunnen 
deze stukken niet buiten het Huis voor Cultuur en Bestuur (HvCB) worden ingezien. Wel blijft het 
mogelijk dat u in overleg met de griffie t i jdstippen kiest waarop inzage van de stukken in het 
HvCB mogelijk is. 
Voor wat betreft uw wens het interview in het openbaar te doen, verwijs ik naar artikel 6 
(Interviewzitting), lid 4 van het u toegezonden onderzoeksprotocol: De zittingen zijn niet 
openbaar. 

Wij hopen onze interviews af te ronden in de week van 16 mei a.s. Mocht u alsnog op onze 
uitnodiging willen ingaan, dan kunt u daarvoor tot die datum contact opnemen met de griffier. 

Hoogachtend, 

De Onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunant, 

De secretaris, 

•» JL. 
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