
1 
 

Persbericht Oud-Wethouder Tielemans 
15 november 2013 

 
Advies onderzoekscommissie Helmond: 
niet-onafhankelijk en niet-deskundig 
 
Uit de definitieve versie van het onderzoeksrapport van BDO, 
naar aanleiding van de “taxibonnen-affaire” in de gemeente 
Helmond, adviseert de onderzoekscommissie aan de 
gemeenteraad van Helmond om Oud-wethouder Tielemans 
te verzoeken het bedrag van de zogenaamde door BDO niet-
verifieerbare taxikosten vrijwillig terug te betalen.  
 
Dat advies is onbegrijpelijk, niet-deskundig en in strijd met 
objectieve conclusies welke, op basis van het definitieve BDO-
onderzoeksrapport, kunnen worden getrokken. 
 
De betrokken kosten zijn niet verifieerbaar omdat: 
 

1) De taxifacturen van Martax allen, 23 maanden lang, niet 
voorzien zijn/waren van door Oud-wethouder Tielemans 
afgetekende taxibonnen, met daarop zijn 
taxipasnummer; 
 

2) Uit het definitieve BDO-onderzoek blijkt dat tal van 
taxiritten ten onrechte op naam van de verkeerde 
wethouder zijn geplaatst; 
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3) De gemeentesecretaris heeft nagelaten de facturen op 
de juiste ontbrekende bijlagen te controleren, hetgeen 
op grond van de binnen het College gemaakte 
taxikostenregeling, zonder meer noodzakelijk is, bij een 
juiste taakuitvoering door de gemeentesecretaris; 
 

4) Uit het BDO rapport blijkt dat Oud-wethouder Tielemans 
nooit een taxifactuur heeft gezien, laat staan door hem 
getekende en aan de factuur gehechte taxibonnen, 
welke facturen zonder behoorlijke controle allen door de 
gemeente Helmond zijn betaald, zonder dat Oud-
wethouder Tielemans ook maar één keer daarover is 
aangesproken; 
 

5) Het belangrijkste feit om te stellen dat een bedrag van 
rond € 1.700,- in de boekhouding van de gemeente 
Helmond teruggevonden taxikosten, niet zijn te 
verifiëren, is gelegen in het feit dat de digitale agenda 
van Oud-wethouder Tielemans in maart 2012 door de 
gemeente Helmond is gewist, aldus het definitieve BDO-
rapport; 
 

6) De door Oud-wethouder Tielemans gemaakte taxiritten 
waaromtrent, na maart 2012, facturen zijn aangetroffen 
en waarvan de digitale agenda wel beschikbaar was, 
blijken volgens de definitieve BDO rapportage ALLEN én 
doelmatig én rechtmatig te zijn geweest. 
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7) Oud-wethouder Tielemans blijkt, op basis van de 
eindrapportage van BDO, het op een na meest sobere en 
doelmatige declaratiepatroon te hebben van het hele 
College van B&W, niettegenstaande zijn grote 
werkportefeuille; 

 
Op grond van de bovenstaande 7 argumenten kan een 
onafhankelijk en deskundig onderzoeker c.q. de 
onderzoekscommissie slechts tot 1 conclusie komen, namelijk 
dat Oud-wethouder Tielemans op geen enkele wijze 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de 
omstandigheid dat het bedrag van circa €  1.700,- door BDO 
in haar eindrapportage als niet-verifieerbaar wordt 
bestempeld. 
 
Het verzoek aan de gemeenteraad van Helmond, gedaan 
door de onderzoekscommissie richting Oud-wethouder 
Tielemans, om vrijwillig dit bedrag van circa € 1.700,-  terug 
te betalen, geeft geen blijk van de omstandigheid dat de 
onderzoekscommissie de eindrapportage van BDO ook maar 
bij benadering behoorlijk heeft bestudeerd. 
 
Kennelijk probeert de onderzoekscommissie door haar 
ondeskundig en partijdig verzoek aan de gemeenteraad van 
Helmond het op een goedkope manier doen voorkomen de 
eerdere, thans volgens de definitieve BDO-rapportage totaal 
onterecht gebleken, aantijgingen richting oud-wethouder 
Tielemans, alsnog met een valse saus te overgieten. 
 



4 
 

Uit dit verzoek blijkt dat het eerder ingenomen standpunt van 
Oud-wethouder Tielemans, waarin deze de vrees uitsprak 
niet objectief en deskundig te worden beoordeeld, 
bewaarheid is geworden. 
 
De commissie heeft geen ruggengraat getoond en heeft ten 
onrechte de enige juiste conclusie die, naar aanleiding van de 
eindrapportage van BDO, kon worden getrokken niet aan de 
gemeenteraad van Helmond geadviseerd namelijk, in het 
openbaar had moeten worden verklaard: Oud-wethouder 
Tielemans  is ten onrechte beschuldigd en dient op basis van 
de eindrapportage van BDO volledig te worden 
gerehabiliteerd. 
 
Die laatste conclusie had aan de gemeenteraad moeten 
worden voorgelegd, naar het oordeel van Oud-wethouder 
Tielemans, met het verzoek aan de gemeenteraad van 
Helmond een dienovereenkomstig besluit te nemen. 
 
Door dit niet te doen geeft de onderzoekscommissie blijk van 
zowel partijdigheid als ook ondeskundigheid 
 
Tot slot is Oud-wethouder Tielemans van oordeel dat op basis 
van de eindrapportage van BDO, ook het College van B&W, 
Wethouder Van den Heuvel uitgezonderd, zich op haar 
positie zou moeten beraden. 
 
Tevens zou het functioneren van de gemeentesecretaris 
kritisch moeten worden beschouwd. 
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Helmond, 15 november 2013, 
 
Namens Oud-wethouder Tielemans,  
 
Mr. Richard Wagemans 
Advocaat te Maastricht  
 
Voor nadere informatie omtrent dit persbericht kunt U bellen 
met 06-54781713. 
 


