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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Helder Helmond is verbijsterd over het declaratiegedrag van wethouder Tielemans, waarover wij heden 
mochten lezen in het ED! 
Los van de hoogte van het bedrag maar met name het negatieve signaal wat daar van uit gaat, schokt ons! 
Het bevestigt onterecht het beeld bij het publiek dat de Helmondse politiek ook behoort tot de graai-cultuur 
die binnen diverse organisaties blijkbaar normaal is. Daar waar politiek juist met gemeenschapsgeld zeer 
voorzichtig dient om te gaan, wordt op deze wijze de integriteit zwaar beschadigd! Helder Helmond heeft dan 
ook de volgende vragen: 
1. Bent u het met ons eens dat de voornoemde declaraties buitenproportioneel zijn t.o.v. de overige 

collegeleden? 

2. Bent u het met ons eens dat hier misbruik is gemaakt van gemeenschapsgeld? 

3. Bent u het met ons eens dat dit het aanzien van de politiek schaadt? 

4. Zijn wij bereid om hieraan paal en perk te stellen? Zo ja, hoe? 

5. Wie is de verantwoordelijk ambtenaar die de declaraties moet goedkeuren? En heeft hij of zij al eerder 

aan de bel getrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er toen niets gebeurd?  

6. Kan dit onderwerp z.s.m. in een extra-raadsvergadering worden besproken? 

 
Opvallend en positief is dat blijkbaar de overige leden van het college, gelukkig integriteit wél hoog in het 
vaandel hebben staan. 
 
In afwachting van een spoedige beantwoording, verblijven wij. 
Hoogachtend en met heldere groeten, 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
1. Ja 
2. Ja 
3. Ja 
4. Ja, wij  verwijzen naar de beantwoording van de vragen van de SP  
5. Wij verwijzen naar de beantwoording van de vragen van de SP 
6. Ja, die inmiddels is gepland op 4 juni 
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