
 

 

 

 

PERSBERICHT  
 

Rapport Rekenkamer 'Een goede raad: investeer in de kwaliteit van informatie' 
 

Inleiding 

De Rekenkamer Tilburg heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 

informatievoorziening met betrekking tot twee cases: de gemeentelijke grondexploitatie en de 

algemene uitkering gemeentefonds. Centraal stond daarbij de vraag of de verstrekte informatie in de 

P&C-stukken de Tilburgse gemeenteraad in staat stelt om zijn kaderstellende en controlerende rol 

adequaat te vervullen. 

 

Motivatie voor cases 'grondexploitatie' en 'algemene uitkering gemeentefonds' 

De keuze voor de twee cases is gelegen in het feit dat beide onderwerpen direct raken aan één van de 

meest fundamentele rechten van de gemeenteraad namelijk het budgetrecht. Zowel bij de 

grondexploitatie als bij de algemene uitkering gemeentefonds gaat het om zeer grote bedragen met een 

lange doorwerkingtijd. Voor beide onderwerpen geldt dat de ramingen ingewikkeld zijn en vervat zijn 

binnen een groter geheel van landelijk en lokaal geldende bestuurlijk/financiële afspraken. Daarbij geldt 

dat de veronderstellingen over externe factoren (zoals verwachte grondverkoop, rekenrente en loon- en 

prijsontwikkeling) een grote doorwerking hebben op de verwachte eindresultaten. Wil de raad vanuit 

het budgetrecht adequaat kunnen beïnvloeden en sturen dan is kwalitatief hoogwaardige informatie 

een allereerste vereiste.  

 

Bevindingen 

Het onderzoek van de Rekenkamer Tilburg toont met betrekking tot de twee onderzochte cases een 

aantal onvolkomenheden aan in de informatievoorziening aan de raad. Zo constateert de Rekenkamer 

Tilburg met betrekking tot de grondexploitatie o.a. dat de paragraaf grondbeleid in de begroting en de 

jaarrekening een beknopt en niet erg samenhangend beeld geeft van de grondexploitatie. De jaarlijkse 

vastgoedmonitor (VAMO) is een tamelijk losstaand product met een hybride karakter dat deels uit 

rekeninginformatie en deels uit begrotingsinformatie bestaat. De informatie is voor niet-ingewijden 

moeilijk leesbaar. Bovendien is het voor de raad moeilijk te achterhalen wat de mogelijkheden zijn om 

'aan de knoppen te draaien'. De Rekenkamer Tilburg voert o.a. een pleidooi om de kwaliteit van de 

paragraaf grondbeleid in de begroting en jaarrekening verder te verhogen. 

 

Met betrekking tot de algemene uitkering gemeentefonds Tilburg constateert de Rekenkamer Tilburg 

o.a. dat het voor de raad niet goed mogelijk is om zich een integraal beeld te vormen  van de verschillen 

tussen de begroting- en uiteindelijke realisatiecijfers. De informatie is versnipperd in de P&C-stukken 

opgenomen. Met betrekking tot de meerjarenraming is het de Rekenkamer Tilburg gebleken dat de 

gehanteerde ramingmethodiek leidt tot sombere ramingen van de algemene uitkering. De Rekenkamer 

Tilburg pleit voor het vaststellen van een kader door de raad over de wijze waarop de algemene 

uitkering gemeentefonds wordt verwerkt in de meerjarenraming.   

 

 

 

 

 



 

Overstijgende conclusie 

De Rekenkamer Tilburg is van opvatting dat de door het college van B&W verstrekte informatie de raad 

onvoldoende in staat stelt om haar kaderstellende en controlerende rol adequaat te vervullen. De 

Rekenkamer Tilburg heeft vastgesteld dat er weliswaar veel informatie wordt verstrekt maar dat deze  

niet is afgestemd op het doel van de P&C-stukken: de informatie in de P&C-stukken zou de raad in de 

gelegenheid moeten stellen om het budgetrecht adequaat uit te kunnen oefenen. De informatie moet 

voldoende inzicht geven in de vraag aan welke 'knoppen' gedraaid kan worden. Als gevolg van de in het 

onderzoek opgesomde onvolkomenheden is het voor de raad niet eenvoudig om tijdig te kunnen sturen, 

accelereren, afremmen of stoppen. Om hier verbetering in aan te brengen heeft de Rekenkamer Tilburg 

ten aanzien van de twee cases 21 concrete aanbevelingen geformuleerd. De Rekenkamer Tilburg hoopt 

met de formulering van deze aan de raad gerichte aanbevelingen een constructieve bijdrage te leveren 

aan de gewenste kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening in de P&C-stukken. 

 

Vervolg 

In het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoor heeft de Rekenkamer Tilburg het ontwerprapport 

voorgelegd aan het college van B&W. Het college heeft op 1 juni 2012 schriftelijk gereageerd. Het debat 

over de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer en de inhoudelijke reactie van het college is 

gepland voor de commissie Modern Bestuur van maandag 18 juni a.s. In de gemeenteraad van 25 juni  

wordt een raadsbesluit genomen naar aanleiding van het rapport 'Een goede raad: investeer in de 

kwaliteit van informatie'. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 12 juni a.s. van 18.45 uur - 20.00 uur zal de Rekenkamer haar onderzoeksrapport 

presenteren tijdens een (openbare) informatiebijeenkomst voor raadsleden (Koffiekamer, Stadskantoor 

1, Stadhuisplein 130 Tilburg).  

 

 

 

 

 

 

Rekenkamer Tilburg, 8 juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer, Walter Gouw of Daniëlle van 

Dongen, secretaris van de Rekenkamer, telefoon 013-542 9255/06-41548772/rekenkamer@tilburg.nl. Het 

rapport 'Een goede raad:investeer in de kwaliteit van informatie' is digitaal beschikbaar via Internet 

(www.tilburg.nl/rekenkamer (lopend onderzoek).  


