
Beste leden van de gemeenteraad en beste inwoners van Horst aan de Maas, 

Met passie, daadkracht en op een eerlijke manier je inzetten voor anderen, dat is mijn drijfveer in de 
politiek. De laatste tijd is er veel gebeurd en vanaf dag 1 heb ik aangegeven alle vertrouwen te 
hebben in de onderzoeksresultaten. Ik ben blij dat Hoffmann bevestigd dat ik integer heb gehandeld.  

Ik dank de gemeenteraad voor de uitnodiging om een verklaring af te leggen. Ik heb ervoor gekozen 
om dit schriftelijk te doen. De laatste 4 maanden waren een loodzware periode in mijn leven. Zowel 
voor mij, mijn familie als andere mensen die dicht bij me staan is dit een afschuwelijke tijd geweest, 
dit gun ik echt niemand! Zoals reeds aangegeven, was het wellicht beter geweest wanneer ik de 
wederzijdse gevoelens die er waren, eerder had gemeld. Dat echter zo iets relatiefs kleins, zou 
uitgroeien tot hetgeen wat nu is ontstaan, gaat in mijn ogen alle proporties te buiten.     

Beschuldigd worden van niet integer handelen, terwijl je weet dat je altijd integer handelt, dat raakt 
je diep in je ziel. Ik heb ervaren dat je mij niet pijnlijker kunt raken dan op zo’n manier. Tot op de dag 
van vandaag vraag ik me af waarom jullie, mensen van Perspectief en BVNL mij dit hebben 
aangedaan. In de raadsvergadering van vorige week geeft Perspectief aan dat openheid, 
transparantie en beeldvorming zeer belangrijk zijn. Het is belangrijk om je dan zelf ook aan die 
woorden te houden. Horst aan de Maas verdient een kritische oppositie, maar wel op basis van 
waarheid, eerlijkheid en respect.  

Wat mij ook teleurstelt en vooral verbaast, is het handelen van de burgemeester. Als een baksteen 
heeft hij mij laten vallen. Op geen enkel moment heb ik het gevoel gehad dat hij er voor mij was en 
tot op de dag van vandaag ontbreekt ook hier de openheid. Schrijnend dat een burgemeester in deze 
situatie nooit reageert op app- en voicemailberichten. Ik vraag me continu af waarom hij zo handelde 
en waarom hij in dit hele proces nooit de regie heeft gepakt of mij van advies heeft voorzien. Het is 
onbegrijpelijk dat dit onderzoek meer dan 3 maanden duurt terwijl de burgemeester tegen mij op 18 
maart al zei dat het onderzoek ‘niet morgen maar gisteren’ klaar moest zijn. Horst aan de Maas 
verdient een burgemeester die, boven alles, hoeder van de integriteit is, ook in moeilijke situaties.     

Terugkijkend op de laatste vier maanden hoop ik, in het belang van de hele gemeente, dat u 
leerpunten haalt uit dit proces. Daarbij verwijs ik u graag naar een artikel over bestuurscultuur met 
als titel ‘Geef lokale bestuurders de ruimte om het gesprek over integriteit te voeren’ dat vrijdag jl. in 
de Volkskrant is verschenen. Via de griffier zal ik het artikel u doen toekomen.  

Jarenlang heb ik mij vol overgave ingezet voor onze gemeente en haar inwoners en dat heb ik altijd 
met plezier en passie gedaan. Het valt mij dan ook zwaar om u mede te delen dat ik heb besloten om 
mijn raadszetel niet in te nemen. Er is de afgelopen maanden te veel gebeurt, om op dit moment als 
raadslid verder te gaan.   

De leden van de gemeenteraad en ook de leden van het college wil ik via deze weg succes wensen 
met het zich dienstbaar inzetten voor Horst aan de Maas. Ik gun de gemeente een integer 
gemeentebestuur dat met passie, daadkracht en eerlijkheid verder bouwt aan een prachtig Horst aan 
de Maas. Voor alle inwoners nu en ook voor de toekomstige generaties.  

Ondanks alles wat er gebeurt is, ben ik er als mens sterker en wijzer van geworden. Ik heb alle 
vertrouwen in de toekomst en daarom dan ook een welgemeend tot ziens!  

Rudy Tegels 


