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Sinds 2015 is de gemeente Tilburg verantwoordelijk voor taken rond het sociaal domein. 

Het gaat hierbij, onder meer, om Wmo-voorzieningen als beschermd en/of begeleid wonen 

en de jeugdhulp. Aanvankelijk ging de uitvoering van deze nieuwe taken financieel naar 

wens, de gemeente kon met de gegeven rijksmiddelen goed uit de voeten. Sinds 2019 

echter, kampt de gemeente met financiële tekorten die naar verwachting tot aan 2022 

oplopen. De gemeente Tilburg is inmiddels met een programma gestart dat beoogt deze 

tekorten weg te werken. 

De gemeenteraad van Tilburg heeft voor 2015 vastgesteld welke resultaten de gemeente 

met het sociaal domein zou moeten bereiken. Het ging hierbij vooral om het bevorderen 

van de zelfredzaamheid van burgers en het in stand houden van de financiële 

beheersbaarheid van de uitgaven. De Rekenkamer van Tilburg (RKT) heeft zich afgevraagd 

of, met het oog op deze doelen, de gemeenteraad adequaat geïnformeerd is over de 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Is de raad voldoende op de hoogte gesteld van de 

oorzaken van het financiële tekort en krijgt de raad voldoende inzicht in de effecten en de 

effectiviteit van de maatregelen die het college van B&W heeft voorgesteld?  

De conclusie van de RKT is dat de informatie die de raad heeft ontvangen, te weinig inzicht 

geeft in de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van burgers bij de diverse sociale 

voorzieningen. Bovendien kan de raad niet beoordelen of de financiële problemen 

veroorzaakt worden door een daling van de inkomsten en/of een stijging van de uitgaven. 

Wat de door het college voorgestelde maatregelen betreft, concludeert de RKT dat een 

betere onderbouwing van de effecten en effectiviteit van die maatregelen gewenst is.  

De RKT doet op basis van deze conclusies een aantal aanbevelingen aan de raad die erop 

gericht zijn de informatievoorziening voor de raad te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om 

het ontwikkelen van indicatoren die meer inzicht geven in de mate waarin de doelstellingen 

van de raad (zelfredzaamheid en financiële beheersbaarheid) bereikt worden. 

De Rekenkamer organiseert op 28 oktober 2019 een informatiebijeenkomst voor de raad. De 
Rekenkamer verzoekt de raad het raadsvoorstel aan de orde te stellen tijdens de debatbijeenkomst 
op 4 november 2019 en de raadsvergadering van 25 november 2019. Het onderzoeksrapport en het 
raadsvoorstel is te downloaden via 
https://rekenkamertilburg.nl/onderzoeken/informatievoorziening-sociaal-domein/.  

 


