Persbericht
Rekenkamerrapport 'Bouwen in goed vertrouwen'
MFA's in Tilburg; een onderzoek naar eigendom, beheer en exploitatie.
(Onder Embargo tot dinsdag 8 april 2014 17.00 uur)
De Rekenkamer Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rond de bouw en de exploitatie van vijf
MFA's in Tilburg. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport 'Bouwen in goed vertrouwen'.
De ontwikkeling van de MFA's in Tilburg kan in de ogen van de Rekenkamer Tilburg gekarakteriseerd worden
als een proces van 'bouwen in goed vertrouwen'. De gemeente was er voorstander van dat de schoolbesturen
en de gemeente gezamenlijk eigenaar zouden worden van de MFA’s, maar bindende afspraken zijn hierover
niet gemaakt en ‘in goed vertrouwen’ steeds vooruit geschoven. Bovendien is het uitgangspunt van
gezamenlijk eigendom nooit expliciet bekrachtigd door het college en/of de raad. Wanneer de eerste MFA's
vanaf maart 2009 worden opgeleverd, weigeren de schoolbesturen mede-eigenaar te worden. Tot op heden
ligt het eigendom in vier van de vijf MFA’s formeel bij de gemeente. Het ontbreekt de gemeente aan
doorzettingsmacht om de eigendomsoverdracht aan de schoolbesturen te realiseren.
Er is nooit een integrale beleidsinhoudelijke visie op de MFA opgesteld. De bestuurlijke aandacht was vooral
gericht op het realiseren van de gebouwen. Er moesten vrijwel gelijktijdig vijf MFA's gerealiseerd worden. Of de
MFA’s in de toekomst kostendekkend zouden kunnen worden geëxploiteerd was daaraan ondergeschikt. De
Rekenkamer Tilburg heeft tijdens het onderzoek geen (prognoses voor) exploitatieplannen aangetroffen. Zowel
de aan de raad voorgelegde investeringsvoorstellen als de door de gebruikers gezamenlijk opgestelde
beheersplannen bevatten geen exploitatiegegevens. De raad heeft ondanks een eerder aangenomen motie die
het college opdroeg om concrete exploitatieplannen voor te leggen, ingestemd met investeringskredieten
zonder dat exploitatieoverzichten beschikbaar waren voor de raad. Ten aanzien van de toekomstige exploitatie
hebben betrokken partijen steeds het vertrouwen gehad dat dit wel 'rond' zou komen. De aandacht was er
vooral op gericht voldoende dekking voor de benodigde investering te vinden.
De informatie die de raad voor en tijdens de bouw van de MFA’s ontving is in de ogen van de Rekenkamer
Tilburg niet adequaat geweest. Financiële afwijkingen zijn via verschillende P&C-berichten gerapporteerd op
het niveau van de vijf MFA's tezamen. Hierdoor konden impliciet meevallers op het ene project, tegenvallers bij
andere MFA's compenseren. De raad heeft geen afsluitende eindrapportage met betrekking tot de realisatie
van de MFA's ontvangen op basis waarvan ze haar kaderstellende en controlerende rol zou kunnen vervullen.
De raad heeft tenslotte tot op heden geen zicht op de jaarlijks terugkerende exploitatielast voor de gemeente
als eigenaar van de MFA's.
Informatiebijeenkomst
De Rekenkamer Tilburg organiseert op maandag 14 april a.s. van 19.00-20.00 uur een informatiebijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de belangrijkste onderzoeksbevindingen van de Rekenkamer Tilburg worden
gepresenteerd aan raads- en/of commissieleden. Deze bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de
koffiekamer van Stadskantoor 1.

Rekenkamer Tilburg, april 2014
Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamer Tilburg, mw D.M.H.
van Dongen via telefoonnummer 06-41548772. De Rekenkamer Tilburg is tevens bereikbaar via
Rekenkamer@tilburg.nl. Het complete onderzoeksrapport 'Bouwen in goed vertrouwen' is digitaal beschikbaar
via de website van de Rekenkamer Tilburg: www.tilburg.nl/rekenkamer

