
 

 

Persbericht Rekenkameronderzoek 'Inzicht in Doorwerking' 
   
Tilburg, 12 november 2018. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin aanbe-
velingen uit  Rekenkameronderzoeken  in de periode 2009 - 2018 doorwerken in de dagelijkse 
praktijk van het gemeentelijke bestuur. De Rekenkamer Tilburg constateert dat de aanbevelingen 
van de zes geselecteerde onderzoeken* tot ontwikkelingen hebben geleid die de gemeenteraad in 
potentie beter in staat stellen zijn wettelijke taken van kaderstelling en controle uit te voeren en 
die voor de gemeente als geheel positieve maatschappelijke effecten kunnen hebben. De ontwik-
kelingen verlopen echter niet altijd met een hoge snelheid. Met name bij het subsidiebeleid, bij 
grote projecten zoals Stappegoor en bij het Sportbedrijf zijn er wat betreft de doorwerking van de 
Rekenkameraanbevelingen nog weinig concrete resultaten geboekt, al wordt er aan gewerkt.  
 
De onderzoeken naar apparaatskosten en geheimhouding hebben in de praktijk voldoende doorwer-
king gehad. Hierbij ziet de Rekenkamer wel dat dit resultaat soms nog onderbelicht blijft (bijv. bij 
apparaatskosten). Ten aanzien van het recente onderzoek Wmo is de sector nog teveel in beweging 
om conclusies over de doorwerking te trekken, de implementatie van aanbevelingen vergt tijd.  
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer aan de raad zijn 1. om bij het college van B&W aan te dringen 
op meer snelheid ten aanzien van het opvolgen van aanbevelingen (zoals bij subsidiebeleid, grote 
projecten als Stappegoor en het Sportbedrijf), 2. om bijvoorbeeld ten aanzien van apparaatskosten, 
onderzoeksresultaten met betrekking tot de doorwerking niet onderbelicht te laten blijven en 3. 
inzake het recente onderzoek Wmo om de vinger aan de pols te houden.  
 
In het algemeen kan daarnaast gesteld worden dat na afronding van een onderzoek van de Reken-
kamer en het vaststellen van het raadsbesluit over de aanbevelingen het veelal niet helder is wie 
binnen de ambtelijke organisatie aan zet is. Er is geen duidelijk protocol dat expliciet beschrijft hoe 
en door wie aanbevelingen dienen te worden opgevolgd, dan wel wie een dergelijk protocol zou 
moeten formuleren. De aanbeveling van de Rekenkamer aan de raad is om een protocol te vormen 
ten aanzien van wie op welk moment welke aanbevelingen oppakt. Daarnaast is de aanbeveling om 
afspraken terug te koppelen naar de raad; er bestaat nu geen expliciete bewaking van aanbevelingen 
na raadsbesluiten, waarbij het gevaar ontstaat van 'weglopen van de aanbevelingen'.  
 
Het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Tilburg en het raadsvoorstel is te downloaden via 
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/rekenkamer/. 
 
Vervolg 
De Rekenkamer organiseert op 19 november 2018 een informatiebijeenkomst voor de raad. De Re-
kenkamer verzoekt de raad het raadsvoorstel aan de orde te stellen tijdens de debatbijeenkomst op 
10 december 2018 en de raadsvergadering van 17 december 2018.  
  
*Geselecteerde onderzoeken zijn 1. Subsidiebeleid (2010) en navolgonderzoek subsidiebeleid (2014), 2. Sturing 

en beheersing apparaatskosten (2010), 3. Licht op geheimhouding (2013), 4. Voor eigen rekening en risico; 

Stappegoor (2015), 5. Sport op orde (2016), 6. Zicht op resultaten Wmo (2017).  
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