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Onderwerp: 
 

Declaraties collegeleden 

Datum 1 juni 2013 
Partij: SP 
  
Bijlage: 27 
Ingekomen brief griffie: 3 juni 2013 
Antwoord college: 4 juni 2013 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2012 diende de SP fractie een motie in waarbij wij voorstelden 
om zo snel mogelijk alle ingediende en vergoede declaraties via de website van de gemeente Helmond te 
publiceren. Wij verzochten ook om dit elk kwartaal te actualiseren. Inmiddels heeft ons gemeentebestuur 
hier op een correctie manier uitvoering aan gegeven en kunnen alle geïnteresseerden hiervan kennisnemen. 
Onze waardering hiervoor. 
In het ED van zaterdag 1 juni jl. wordt hier uitgebreid aandacht geschonken. Hoewel kort aandacht wordt 
geschonken aan het declaratiegedrag  m.b.t. taxiritten van collegeleden, wordt het –gedrag van wethouder 
Tielemans breed uitgemeten. In het stuk wordt geconcludeerd dat het declaratiegedrag van deze wethouder, 
waar het de taxikosten,  sinds onze motie ,  drastisch is verminderd.  
Het aantal gedeclareerde ritten voor 2013 vinden wij onacceptabel ondanks de magere verklaring van de 
wethouder in de krant. 
Daarom hebben wij aan het college, zowel de burgemeester (portefeuillehouder) als de betreffende 
vakwethouder, de volgende vragen: 
1. Kan de burgemeester aangeven of het genoemde krantenartikel juist is en of de feiten duidelijk zijn 

weergeven? Kortom, klopt de berichtgeving? 
2. Kan  de burgemeester aangeven of er nog andere declaraties zijn dan taxikosten welke exorbitant 

kunnen worden genoemd én welke drastisch zijn verminderd sinds 2013? Zo ja, welke betreft het? 
3. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat taxiritten vanuit het café naar huis vallen 

onder privé uitgaven en dat de kosten hiervan dus moeten worden betaald uit het eigen inkomen? 
4. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat het ‘corrigerend vermogen’ van het ambtelijk 

apparaat hierin onvoldoende is gebleken en dat dit proces moet worden aangescherpt? Zo ja, welke 
stappen gaat u hierin ondernemen en op welke termijn? Zo, nee dan vernemen wij graag uw 
argumenten waaruit blijkt dat deze procedure voldoende werkt. 

5. Is de burgemeester bereid om alle declaraties uit deze collegeperiode nog eens nadrukkelijk tegen 
het licht te houden en te toetsen aan de integriteitscode welke is opgesteld in 2002?  Zo nee, 
waarom niet. Zo ja, hoe gaat u ons informeren en binnen welke termijn? 

6. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat de in het krantenartikel besproken integriteit  
van een gekozen bestuurder de politiek schaadt en niet bijdraagt tot het vertrouwen van de burger in 
de politiek? 

7. Is de wethouder van mening dat zijn declaratiegedrag in overeenstemming is met het 
integriteitsgedrag van een openbaar bestuurder?  

8. De wethouder heeft, blijkens het krantenartikel, zijn declaratiegedrag taxiritten meer in 
overeenstemming gebracht met de afspraken die in 2013 gemaakt zijn. Zijn er met betrekking tot 
andere soorten declaraties wellicht ook aanpassingen nodig?  

9. Deelt de wethouder de mening van de SP fractie dat  zijn verandering van declaratiegedrag inzake 
taxiritten sinds 2013,  juist aantoont dat er, tot dat moment, niet integer door hem is gehandeld? Zo 
nee, waarom niet?  

10. Is de wethouder bereid het ten onrechte gedeclareerde bedrag terug te betalen? 
 
Namens de SP fractie. 
Erik de Vries 
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Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw vragen die in eerste instantie bedoeld waren voor het vragenuurtje van 25 juni 2013 
delen wij u het volgende mede. 
 
1. Geconcludeerd kan worden dat het beeld dat uit het artikel naar voren komt juist is. 
2. Dit is op dit moment onderwerp van onderzoek. Aangezien dit meer tijd vraagt zullen wij in een later 

stadium hierop terugkomen. 
3. Wij verwijzen naar de verklaring van het college van zondag j.l.. deze verklaring geeft duidelijk het 

standpunt van het college weer.  
4. Het ambtelijk apparaat heeft een signalerende functie. Zie overigens de beantwoording van uw 

vervolgvragen. 
5. Ja, indien de raad daarom vraagt zijn wij daar zonder meer toe bereid. 
6. Ja, wij delen deze mening. 
7. t/m 10 Deze vragen zijn gesteld aan wethouder Tielemans, gezien de ontstane situatie wordt hier 

thans geen antwoord op geformuleerd door het college. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel A.A.M. Marneffe RA 
 


