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Op 12 november 2009 is door de raad van de gemeente Tilburg de volgende motie aangenomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bespreking van het verzoek van de Raad heeft heeft de Rekenkamer bij de overweging mee-
genomen dat het thema Sturing grote projecten opgenomen is in het Onderzoeksprogramma 2009 - 

2010. Kernvraag bij dit onderzoeksthema is of de kaderstellende en controlerende rol van de raad ten 

aanzien van grote projecten in de praktijk goed uit de verf komt c.q. wordt ingevuld.  

 

De Rekenkamer heeft ter oriëntatie inmiddels een dossierstudie naar zowel de parkeergarage PV-plein 

als de Knegtelgarage uitgevoerd. Naar aanleiding van deze oriënterende dossierstudie, daarbij gelet op 

de criteria van de Rekenkamer voor onderwerpselectie, heeft de Rekenkamer besloten het verzoek van 

de Raad te honoreren, maar dit vooralsnog te beperken tot alleen de parkeergarage PV-plein. Hierover 

heeft afstemming plaatsgevonden met de voorzitter van de Auditcommissie. 

 

Gelet op het vorenstaande formuleert de Rekenkamer centrale onderzoeksvragen en –aanpak. 

 

Centrale onderzoeksvragen en -aanpak 

De centrale vragen in het onderzoek luiden: 

 

“Heeft het college van B&W met betrekking tot de aankoop en exploitatie van de parkeergarage PV-

plein adequaat invulling gegeven aan de voorbereiding van kaderstelling door de Raad?” 

 

“Heeft de Raad met betrekking tot de besluitvorming over de aankoop en exploitatie van de 

parkeergarage PV-plein adequaat invulling kunnen geven en gegeven aan kaderstelling en controle?” 

 

De Rekenkamer zal alle relevante documenten en informatie over de aankoop en exploitatie van 

onderhavige parkeergarage analyseren, in het bijzonder op de:   

 

1) procesgang (feitenrelaas) c.q. de totstandkoming van de ramingen; 

2) aan de ramingen ten grondslag liggende besluiten, uitgangspunten en aannames; 

3) door de betrokken diensten/afdelingen geleverde bijdragen in relatie tot hun rollen, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden in het geheel; 

4) door externe deskundigen en private partijen geleverde bijdragen; 

De gemeenteraad van Tilburg, bijeen op 9, 12 en 13 november 2009 ter bespreking van de begroting 2010, 

Overwegende dat: 

• Kennis genomen hebbend van de recente ontwikkelingen rond de exploitatieresultaten van de 

parkeergarage Pieter Vreedeplein; 

• Kennis genomen hebben van de eerdere gang van zaken rond de Knegtelgarage; 

• Kennis nemende van de inmiddels ingezette acties van het college, zoals het dossieronderzoek naar de 

Pieter Vreedeplein garage, de Procesketen Parkeren, de Checklist grote projecten en de aanbevelingen 

van de enquêtecommissie Midi. 

De Raad verzoekt de Rekenkamer nader onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond zowel de 

Knegtelgarage als de parkeergarage Pieter Vreedeplein, en hierover voor maart 2010 aan de raad te 

rapporteren, 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens de PvdA-fractie,    Namens de SP-fractie 

Gabe van der Zee    Veerle Sleegers 

Namens de GroenLinks-fractie,   Namens de VVD-fractie 

Marc Vintges     Oscar Dusschooten 



 2 

5) de informatievoorziening door het college aan de raad; 

6) de besluitvorming door het college en de raad over de aankoop en de exploitatie. 

 

Na deze analyse zal de Rekenkamer enkele verdiepende interviews met direct betrokkenen (ambtelijk 

en bestuurlijk) houden. Op dit moment is nog niet te benoemen hoeveel interviews dit zullen zijn. 

 

Onderzoeksmodel  

De centrale vragen zijn vertaald in het onderstaande onderzoeksmodel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dit model vormt de basis voor het verder te operationaliseren normenkader. De Rekenkamer zal de 

uitkomsten van de gehele analyse toetsen aan dit normenkader. 

 

Eindrapportage 

Het eindrapport aan de raad zal bestaan uit de paragrafen: 

a. het proces (feitenrelaas); 

b. rolinvulling door college van B&W: voorbereiding kaderstelling; 

c. rolinvulling door Raad: kaderstelling en controle; 

d. toetsing aan het normenkader; 

e. reactie college van B&W i.h.k.v. hoor en wederhoor; 

f. conclusies en aanbevelingen. 

 

 

Tilburg, 14 december 2009 
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