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Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad 
 
Onderwerp : Declaraties Collegegelden 
 
Datum : 20 december 2022 
Partij : Helder Helmond 
 
Bijlage : 64 
Ingekomen brief griffie : 28 december 2022 
Antwoord college : 30 december 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Beste college, 
Inmiddels na drie keer vragen staan de declaraties collegegelden op de site van de gemeente Helmond. 

Kwartaal 1 is nog van de het oude college. Kwartaal 2 is de start van het nieuwe college. Kwartaal 3 is 
representatief als je het hebt over reguliere declaraties. Kwartaal 4 zal  niet veel van kwartaal 3 afwijken.  
Een aantal constateringen: 
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    *Het huidige college heeft bij aantreden beloofd dat 6 wethouders niet meer zouden gaan     
      kosten dan 5 wethouders. 
    *Twee wethouders komen van buiten Helmond. 
    *Een wethouder sluit uit dat hij in Helmond komt wonen. 
 
Hierdoor ontstaan de volgende vragen: 
1. Kan het college de bewering dat het niet meer zou gaan kosten, de 6 wethouders, dan de in het  vorige 

college zittende 5 wethouders nog steeds handhaven? 
2. Vindt het college dat de declaraties van dhr. Bonte exorbitant hoog zijn t.o.v. de anderen? 
3. Als je het derde kwartaal van 2021 vergelijkt met nu dan zijn de declaraties wel erg hoog, kunt u dat 

verklaren? ( Harijgens uitgezonderd ) 
4. Dhr. Bonte heeft gezegd dat hij vanwege het sociale aspect in Rotterdam blijft wonen. Deze vraag heb ik 

gesteld in een voorstelronde van de wethouders. Staat dat in verhouding tot het declareren van meer 
dan €14.000 per jaar als je dit doorbrekend naar een jaar? 

5. Is dit een reden om wethouders na een jaar te verplichten om in Helmond te komen wonen? 
6. Waarom zijn de declaraties zo laat en pas na aandringen op de site geplaatst? 
7. Bent U bekend met het feit dat veel in veel gemeenten wethouders teveel declareren?  
8. Hoe komt het dat de declaraties van bijna iedereen veel hoger zijn dan in voorgaande jaren? 
 
Graag wil ik snel een antwoord op deze vragen. 
Namens Helder Helmond 
Louis van de Werff 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
1. Kan het college de bewering dat het niet meer zou gaan kosten, de 6 wethouders, dan de in het  vorige 

college zittende 5 wethouders nog steeds handhaven? 
 
Deze uitspraak heeft betrekking op de salarislasten. Doordat een aantal wethouders in deeltijd werken en 
afstand heeft gedaan op resterend wachtgeld is de aanstellingsomvang in totaal op 6 fte gebleven. Onkosten 
worden alleen vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten en staan los van bovenstaande uitspraak 
 
2. Vindt het college dat de declaraties van dhr. Bonte exorbitant hoog zijn t.o.v. de anderen? 

 
Wethouder Bonte heeft van de gemeenteraad vrijstelling gekregen van de verhuisplicht naar Helmond. Zijn 
declaraties vallen binnen de wettelijk vastgestelde regeling voor reis- en verblijfkosten.  
 
3. Als je het derde kwartaal van 2021 vergelijkt met nu dan zijn de declaraties wel erg hoog, kunt u dat 

verklaren? ( Harijgens uitgezonderd ) 
 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het overzicht tot stand is gekomen zijn toch enkele onterechte 
boekingen in het overzicht geslopen (zie burgemeester Blanksma en wethouders Dortmans en Van Dijk). Wij 
hebben dit inmiddels gecorrigeerd. Verder vergelijkt u een periode waarin wij – omwille van de 
coronalockdowns – veel vanuit huis hebben moeten werken met een situatie waarin het college weer 
volledig aanwezig is (en dus ook reiskosten maakt).  
 
4. Dhr. Bonte heeft gezegd dat hij vanwege het sociale aspect in Rotterdam blijft wonen. Deze vraag heb ik 

gesteld in een voorstelronde van de wethouders. Staat dat in verhouding tot het declareren van meer 
dan €14.000 per jaar als je dit doorbrekend naar een jaar? 

 
Voor het antwoord verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2 
 
5. Is dit een reden om wethouders na een jaar te verplichten om in Helmond te komen wonen? 
 
Deze afweging is aan de gemeenteraad. Zij besluit uiteindelijk, na een verzoek of vrijstelling van de 
verhuisplicht wordt verlengd of niet. 
 
6. Waarom zijn de declaraties zo laat en pas na aandringen op de site geplaatst? 
 
In het college van 13 december jl. zijn de declaraties over het tweede en derde kwartaal goedgekeurd. Zij 
zijn in dezelfde week op de website bekend gemaakt. Dat is overigens later dan normaal, enerzijds omdat 
wij met een nieuw financieel systeem werken waarin enkele implementatieproblemen zaten en anderzijds 
omdat wij de regels zorgvuldig willen toepassen. Door personele wisselingen heeft dit alles wat extra tijd 
gekost. 
 
7. Bent U bekend met het feit dat veel in veel gemeenten wethouders teveel declareren? 
 
Wij hebben geen oordeel over andere gemeenten. Wij zijn van mening dat declaraties altijd zuiver en 
volgens de regels moeten worden toegekend.  
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8. Hoe komt het dat de declaraties van bijna iedereen veel hoger zijn dan in voorgaande jaren? 
 
Eén van de belangrijkste oorzaken over de afgelopen 2 jaren is de coronacrisis waardoor werk veelal vanuit 
huis heeft plaatsgevonden.  
 
Tot slot hecht het college veel belang aan transparantie en openheid rondom de declaraties die zijn gedaan. 
Daarom sluiten wij een gedetailleerd (gecorrigeerd) overzicht over de genoemde periode bij deze 
beantwoording. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 


