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PERSBERICHT (24 mei 2011)  

 

Rapport Rekenkamer Tilburg 'Aanpak impulswijken:zicht op resultaten?' 

 

 

Onderzoek Rekenkamer 

De Rekenkamer Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin het college de voortgang van het 

impulswijkenbeleid bewaakt en analyseert. Tevens heeft de Rekenkamer gekeken naar de mate waarin 

de raad ten aanzien van dit dossier in staat wordt gesteld om adequaat invulling te geven aan zijn 

verantwoordelijkheden op het terrein van controle, heroverweging en bijsturing. 

 

Conclusies  

Het onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat het college ten aanzien van de kwaliteit van het 

beleidsproces nog stappen kan maken. De Rekenkamer Tilburg heeft o.a. een aantal kritische 

opmerkingen gemaakt over het ontbreken van SMART geformuleerde resultaten voor de extra 'plus' op 

het stedelijk beleid, het niet monitoren van de bereikte resultaten op wijkniveau en de geringe aandacht 

voor het evalueren van de (extra) inspanningen. Tevens heeft de Rekenkamer geconstateerd dat er 

tegelijkertijd twee sturingsmodellen worden gehanteerd die in potentie met elkaar kunnen botsen. 

Enerzijds zijn er de bestuurlijk ('top-down') vastgestelde ambities en anderzijds wordt gestuurd op basis 

van de RBA-methodiek waarbij de 'dromen en zorgen' van de bewoners centraal staan bij het bepalen 

van de concrete uitwerking in de wijken ('bottom-up'). Ook toont het onderzoek aan dat rondom het 

‘Tilburg Akkoord’ er punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Zo constateert de Rekenkamer o.a. dat 

het 'oormerken' van gelden door de gemeente Tilburg binnen het Tilburg Akkoord tot een onoverzichtelijk 

geheel van subsidiestromen en verantwoordingen leidt. Tenslotte toont het onderzoek aan dat de 

informatievoorziening inzake het impulswijkenbeleid richting de raad versnipperd is, waardoor een 

integraal (financieel en inhoudelijk) overzicht ontbreekt. De betrokkenheid van de raad bij het 

impulswijkenbeleid en het aangaan van het Tilburg Akkoord is wisselend geweest. 

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamer komt met een viertal aanbevelingen richting de gemeenteraad. In de eerste plaats pleit 

de Rekenkamer voor meer aandacht bij het college voor het SMART-formuleren van resultaten op 

beleids- en wijkniveau en één daarop aansluitende monitoring. Daarnaast is de Rekenkamer van 

opvatting dat het college een integrale visie dient te ontwikkelen ten aanzien van de sturing van het 

impulswijkenbeleid. In de derde plaats voert de Rekenkamer een pleidooi om haar bevindingen inzake het 

Tilburg Akkoord te betrekken bij het reeds aangekondigde evaluatietraject van het Tilburg Akkoord en te 

komen tot een verdere optimalisering. Ter versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad pleit de Rekenkamer tenslotte voor een meer integrale voortgangsrapportage (in de vorm van een 

afzonderlijke rapportage of als onderdeel van de reguliere P&C-stukken). Onderdeel van de 

voortgangsrapportage zou een overzicht kunnen zijn met de geboekte resultaten en een overzicht met de 

financiële baten en lasten.  
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Vervolg 

In het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoor heeft de Rekenkamer het concept-rapport 

voorgelegd aan het college van B&W. Het college heeft op 26 april besloten om uiterlijk 14 juni a.s. een 

inhoudelijke reactie op het rapport vast te stellen en deze te versturen aan de Rekenkamer en de raad. 

Het besluitvormende debat over de conclusies van de Rekenkamer en de inhoudelijke reactie van het 

college is gepland voor de commissie Maatschappij van 27 juni a.s. In de gemeenteraad van 4 juli wordt 

een definitief besluit genomen over de aanbevelingen van de Rekenkamer. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 31 mei a.s. van 18.45 uur - 19.45 uur zal de Rekenkamer haar onderzoeksrapport 

presenteren tijdens een openbare informatiebijeenkomst (Koffiekamer, Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130 

Tilburg).  

 

 

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/rekenkamer@tilburg.nl. Het rapport 

'Aanpak impulswijken: zicht op resultaten?' is digitaal beschikbaar op het Internet: 

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


