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Raadsvoorstel
Raadsvoorstel van de Rekenkamer Tilburg n.a.v. het rapport "Een herkenbare raad".

Aanleiding
In het rapport "Een herkenbare raad" heeft de Rekenkamer de bevindingen opgenomen van haar onderzoek
onder raadsleden naar het gebruik en de tevredenheid van het beschikbare raadsinstrumentarium, in relatie
tot de herkenbare rol van de raad ten opzichte van het college. Daarbij is o.a. gekeken naar de rol van de
raadsgriffie( r), de politieke cultuur en de verwachtingen omtrent Tilburg Transformeert.
Samenvattend constateert de Rekenkamer dat de raad over voldoende instrumenten beschikt om een
herkenbare rol te kunnen vervullen. In het onderzoek zijn daarnaast ideeën en verbetersuggesties naar voren
gebracht. De Rekenkamer stelt voor om deze ideeën en suggesties met betrokken actoren (raad, college en
raadsgriffie) te bespreken en te vertalen in een concreet actie-/verbeterplan.

Bestuurlijk kader
Het presidium heeft op 6 december 2010 spelregels vastgesteld voor het behandelen van rapporten van de
Rekenkamer. Op grond van deze spelregels worden de rapporten voorgelegd aan de functionele
raadscommissie, waarna, gehoord de discussie in de commissie, een eindvoorstel aan de raad wordt
voorgelegd.

Voorstel
Het onderhavige rapport is aan de orde geweest in de vergadering van de raadscommissie Modern Bestuur van
24 september 2012.
Daarbij heeft de commissie het volgende standpunt ingenomen:
de commissie neemt kennis van het rapport van de Rekenkamer;
de commissie adviseert aan de raad om geen afzonderlijk vervolgtraject te starten (bijvoorbeeld in de
vorm van een werkconferentie);
de fracties en individuele raadsleden zullen zelf aandacht hebben voor verbeteringen in de uitoefening
van de rol van de raad.

Argumenten
Gelet op het breed gedragen standpunt van de commissie, om voor het vervolgtraject geen werkconferentie of
dergelijke te organiseren, wordt voorgesteld om het standpunt van de commissie te volgen.

Bijlagen --Ter inzage gelegde stukken
Rapport van de Rekenkamer Tilburg "Een herkenbare raad".

Tilburg, 24 september 2012
De raadscommissie Modern bestuur,
de secretaris,
de voorzitter,
M. JANUS

B. VAN DE CAMP
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Tilburg;
-

gezien het voorstel van de raadscommissie Modern Bestuur;

Besluit
1.
2.
3.

Het rapport van de Rekenkamer Tilburg "Een herkenbare raad" voor kennisgeving aan te nemen;
Geen afzonderlijk vervolgtraject te starten (bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie);
De fracties en individuele raadsleden te verzoeken zelf aandacht te hebben voor verbeteringen in de
uitoefening van de rol van de raad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de griffier,

de voorzitter,
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