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ADVIES EN MANAGEMENT VOOR RUIMTELIJKE PROJECTEN 

AAN De gemeenteraad van de Gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE NIJVERDAL 

PUBLICITEIT NÄV ONDERZOEKSCOMMISSIE NIEUW DUNANT BETREFT 
UW KENMERK 
DATUM 17 OKTOBER 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bijgaand treft U een afschrift aan van de reactie van mijn kant op de onjuiste beweringen van de 
voormalig voorzitter van de opgeheven onderzoekscommissie Nieuw Dunant in Tubantia op 11 
oktober. Een deel van deze beweringen zijn ook in de raadsvergadering van 20 september gedaan. 
Mijn reactie in Tubantia moest worden beperkt tot 200 woorden, vandaar deze telegramstijl. 

Waar in het debat op 20 september bestuurlijke integriteit zo centraal heeft gestaan vind ik de 
respectloze beschadiging die ik hier mag meemaken een bestuurlijk dieptepunt. 

Hoogachtend, 

Gerard van Evert 
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COPIE INGEZONDEN BRIEF TUBANTIA 

Daggerts brief 11 oktober: onjuist geïnformeerd of bewust onwaarheden. 

De feiten: 

Op de uitnodiging van de onderzoekscommissie Nieuw Dunant berichtte ik twee dagen te hebben 
gepland: één dag dossieronderzoek, één dag voor reis en interview, en dat een vergoeding voor circa 
anderhalve dag tijdsbesteding naar ik aannam geen probleem was. 
De onderzoekscommissie schrijft mij vervolgens : "gezien de informatie die wij al hebben en nog 
denken te krijgen, alsmede de kosten die u de commissie in rekening wilt brengen zien wij af van een 
interview." Het eerste argument: wij hebben uw informatie niet nodig! 
Niet: "wij willen u graag spreken maar vergoeden u alleen reiskosten". Daar was ik desgevraagd toe 
bereid. 
Daggert reageert op mijn kritiek over vooringenomenheid en indirecte communicatie met 
onwaarheden: 
"Voor 2 uur interview reken ik één volte dag": neen wel 6 uur reistijd den haag- nijverdal. 
"Reiskosten tegen een uurtarief waar een kassiere een halve week voor moet werken": 
stemmingmakerij, mijn uurtarief is gewoon gelijk aan het omslagtarief voor een ambtenaar en 
reistijd 50%. 
"Een aantal dagen voorbereiding": neen één dag dossieronderzoek. 
"Op commissiekosten overnachten": nooit ter sprake geweest. 

Ik wordt hierdoor beschadigd. Dat is onaanvaardbaar voor een commissievoorzitter die bestuurlijke 
integriteit centraal plaatst. 

Gerard van Evert 
Voormalig projectmanager centrum nijverdal 


