Amendement
De Gemeenteraad van Tilburg, in vergadering bijeen op 20 december 2010 voor de
behandeling van het voorstel inzake het Rekenkamerrapport ‘sturing en beheersing
apparaatskosten’:
Constaterende dat:
• Het rapport van de Rekenkamer ‘sturing en beheersing apparaatskosten' duidelijk
maakt dat het voor zowel de raad als het college lastig is om goed inzicht te krijgen
in de organisatiekosten van de gemeente;
• Raad en college hierdoor geen adequate managementinformatie over
organisatiekosten voor handen hebben om op programmaniveau op
organisatiekosten te kunnen sturen en controleren.
Overwegende dat:
• De Rekenkamer het voorstel doet ‘om het college de opdracht te geven om binnen
het proces herontwerp P&C (deelproject 2 behoefteverkenning) de exacte sturingsen informatiebehoefte van de raad ten aanzien van de apparaatskosten in kaart te
brengen en deze behoefte vervolgens door te vertalen in een voorstel aan de raad tot
actualisering van de Financiële beheersverordening gemeente Tilburg.
• De Rekenkamer tevens het voorstel doet 'om het college (in het kader van het proces
herontwerp P&C) de opdracht te geven een meerjarige kadernota bedrijfsvoering uit
te werken en deze aan de raad ter vaststelling voor de leggen.
• Niet alleen de raad, maar ook het college inzicht dient te hebben in de
organisatiekosten om weloverwogen besluiten te kunnen nemen, waarbij de raad op
hoofdlijnen geïnformeerd wil, en in geval van afwijkingen/uitzonderingen in
aanvulling ook op detailniveau;

•

Het traject 'herontwerp P&C' – waarin wordt gewerkt aan verbetering van de sturingsen verantwoordingsinformatie in de P&C-stukken – eind 2011 in ontwerp gereed is.

Besluit:
Het raadsbesluit inzake het Rekenkamerrapport ‘Sturing en beheersing apparaatskosten' als
volgt te wijzigen:
Besluit:
1) De conclusies van het Rekenkamerrapport te onderschrijven
2) Het college de opdracht te geven om te komen tot een beter inzicht in de
organisatiekosten en de informatiehuishouding hierop aanpassen.
3) Het college de opdracht te geven om (binnen het traject herontwerp P&C) de
informatiebehoefte van de raad ten aanzien van de bedrijfsvoering en de daarbij
behorende kosten in kaart te brengen en deze behoefte te vertalen binnen het
nieuwe herontwerp P&C.
4) Het college de opdracht te geven (als sluitstuk van de ontwerpfase 'herontwerp P&C')
uiterlijk eind 2011 een meerjarige kadernota bedrijfsvoering aan de raad ter
vaststelling voor te leggen.
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