
   

                                            

 
Motie: Moreel appèl ex-wethouder Maas 
  
De Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 25 januari 2022 
  
Constateert dat, 
 

 Mevr. Maas per juli 2021 is vertrokken als wethouder van de Gemeente Helmond. 

 Dit vertrek is uitgelegd als een persoonlijk keuze, het werk was namelijk niet langer te 
combineren met haar privé situatie van een samengesteld gezin. 

 De raad deze uitleg en keuze altijd heeft gerespecteerd en ook als dusdanig geaccepteerd.  

 5 maanden later (in feite 4 maanden in verband met zomerverlof) constateren we dat mevr. 
Maas wel in staat is gebleken om eenzelfde functie als wethouder te accepteren binnen een 
andere gemeente.  

 Zowel de gezinssamenstelling als de werkzaamheden niet wezenlijk veranderd zijn.  

 Er bij haar vertrek nooit gesproken is over de mogelijkheid haar takenpakket tijdelijk te 
verlichten zodat ze haar periode wél af kon maken.  

 Tot op de dag van vandaag Mevr. Maas nog geen enkele reactie heeft gegeven hierop. 

 De geloofwaardigheid van de Helmondse politiek hier weer een extra deuk heeft opgelopen. 
 

Van mening zijnde dat, 

 Deze gehele gang van zaken niet uitlegbaar is aan onze stad. 

 Het onterecht is dat de Helmondse belastingbetaler opdraait voor de wachtgelden welke 
mevr. Maas ontvangen heeft. 

 Er schade is aangedaan aan het vertrouwen in onze lokale politiek.  

 De uitvoering van deze motie dit vertrouwen enigszins kan herstellen. 

 Inwoners recht hebben op een schriftelijke verklaring van Mevr. Maas. 

  

Verzoekt het college, 

 Een moreel appèl te doen op ex-wethouder Maas door haar schriftelijk te benaderen en haar 
vriendelijk doch dringend te verzoeken vrijwillig het door haar ontvangen wachtgeld terug te 
betalen aan de gemeente Helmond.  

 Om in dit schrijven Mevr. Maas ook te verzoeken voor het geven van een schriftelijke 
verklaring aan de inwoners van Helmond. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van Helder Helmond, 
Martijn Rieter 


