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V u \ \\ ;N A cM-^jyrn Hellendoom, 29 juni 2011-06-29 

Betreft: reactie op hoofdstuk 3 van het Onderzoeksrapport garantstelling Nieuw Dunant. 

Geachte Raad. 

Bijgesloten doe ik u toekomen kopie van mijn reactie op hoofdstuk 3 van het Onderzoeksrapport 

garantstelling Nieuw Dunant welke ik per gelijken post heb verzonden. Tevens treft u aan een kopie 

van de in genoemde reactie genoemde mail. 

Metvriendelijke groeten. 



J.M.W. Hegeman 

Kasteelstraat 40 

7447 AX Hellendoorn. 

Aan de Onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunant 

postbus 200 

7440 AE Nijverdal. 

Hellendoorn 29 juni 2011, 

Geachte leden van de Onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunant. Allereerst mijn dank voor 

het ontvangen van hoofdstuk 3, van het door u opgestelde, nu nog concept rapport. 

Aangezien u mij niet de mogelijkheid hebt geboden aan een (openbaar) interview deel te nemen zal 

ik niet op de inhoud van het ontvangen deel van het rapport ingaan. 

Bezwaar maak ik echter tegen de onjuiste formulering in uw voorwoord, waarbij u schrijft dat een 

verantwoordelijke wethouder om verschillende redenen niet is ingegaan op een uitnodiging voor een 

interview, terwijl u zo schrijft u, van mening bent dat met name van oud bestuurders mag worden 

verwacht dat zij hun medewerking verlenen aan onderzoeken als onderhavige. Zij dienen te alle tijde 

bereid te zijn verantwoording af te leggen voor handelingen die zij hebben verricht als lid van een 

openbaar bestuur. 

Dit laatste was nu juist de redenen waarom ik u verzocht het interview in het openbaar te houden, 

omdat er alleen op deze wijze sprake kan zijn van het afleggen van verantwoording. Ik neem het u 

dan ook kwalijk dat u eerst na het verstrijken van de geplande datum voor het onderzoek mij hebt 

meegedeeld dat dit niet in het openbaar kon, terwijl ik het verzoek ruim voor deze datum bij uw 

griffier heb neergelegd en mij tot 2 maal toe is toegezegd dat dit verzoek behandelt zou worden. Ik 

heb u zelfs op de avond voordat het interview gehouden zou worden hieromtrent nog een mail doen 

toekomen. Een kopie van deze mail is bijgesloten. In deze mail heb ik duidelijk aangegeven, zoals 

ook in het telefoongesprek en het korte persoonlijke gesprek op 30 april 2011 met uw griffier, te 

allen tijde bereid te zijn aan uw vraag tot een interview te voldoen, maar dan wel op een zodanige 

wijze dat ik voldoende materiaal en tijd kreeg om mij goed gedocumenteerd te kunnen 

voorbereiden. Ook dit laatste bleek evenals een openbaar interview niet mogelijk. 

Tot slot vind ik het vreemd dat u in uw voorwoord meent te moeten spreken van "een aantal 

personen (waaronder een verantwoordelijke wethouder) " en in de inleiding bij punt 1.4 over "Twee 

voormalige bestuurders" en verderop over de "de externe projectleider". 

Gelijktijdig met dit schrijven kopie hiervan en kopie van hierin genoemde mail verzonden naar de 

Raad van de Gemeente Hellendoorn. 

Met vriendelijke groeten 



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 

kennisvan 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 


