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Per mail verzonden

Helmond, 24 mei 2018

Geachte mevrouw Maas, beste Antoinette,

U ontvangt deze brief in hoedanigheid als formeerder van de nieuwe aantredende coalitie 
voor de periode 2018-2022.

Op 18 mei 2018 hebben de partijen GroenLinks, SP, VVD, D66 en Lokaal sterk het 
coalitieprogramma openbaar gemaakt. Op 29 mei 2018 zal aan de gemeenteraad het 
voorstel worden gedaan om 6 fulltime wethouders te benoemen. Dit betekent een verhoging
van 5,2 fte naar 6 fte. De extra kosten hiervan schatten we rond de € 600.000,=.  
In vergelijking met de afgelopen bestuursperiode waarin de drie decentralisaties een 
belangrijk thema was maar inmiddels grotendeels is afgerond, was een extra wethouder 
gerechtvaardigd geweest. 

Daarbij zien we dat een stad als Eindhoven, met een omvang van 2,5 keer Helmond 
waarschijnlijk 6 wethouders gaat krijgen. Kortom we zijn benieuwd naar uw argumenten 
voor deze verhoging en de daarmee gepaard gaande kosten. 

We zien als CDA de functie van wethouder niet alleen als bestuurder maar tevens als 
vertegenwoordiger van Helmond. Dat betekent, zoals elke bestuursfunctie, dat er geen 
sprake kan zijn van een 9 tot 5 mentaliteit en dat het belang van de stad voorop dient te 
staan. Als wethouder betekent dat vaak ’s avonds werken, en meer werken dan de 
arbeidsovereenkomst (36 uur) aangeeft. Dit is inherent aan de functie en de vergoeding die 
er tegenover staat is daar ook op gebaseerd. Graag zouden wij tijdens de behandeling van 
het coalitieprogramma op 29 mei 2018 van u willen horen hoe u tot de afweging bent 
gekomen om van 5,2 FTE wethouders naar 6 FTE wethouders te gaan? Bent u het eens met 
de visie van het CDA, Helder Helmond, PvdA en Helmond Aktief omtrent de invulling van de 
functie van wethouder en hoe denkt u daar invulling aan te geven? 

Uw antwoord en visie op bovenstaande punten is voor genoemde partijen mede bepalend 
om een goede afweging te maken bij de voorliggende besluiten tijdens de raadsvergadering 
van 29 mei aanstaande. Een reactie voor maandag avond 28 mei 2018 zou dan ook 
bijzonder dienstig zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact zoeken met de ondertekenaars van 
deze brief.

Met vriendelijke groet,

CDA, Jan Roefs en Pieter Vervoort
Helder Helmond, Michael Rieter
PvdA Helmond, Mohammed Chahim
Helmond Aktief, Berry  Smits
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