
   Motie 12-2 Nieuw 
 
Motie Raadsvoorstel financiële overschrijdingen projecten (Rekenkamer Tilburg) 
 
De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 26 oktober 2020  
 

Aanvaard 
Constaterende dat: 

• De Rekenkamer Tilburg verschillende grote projecten heeft onderzocht waarbij de 
financiële overschrijding ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringskrediet is 
uiteen liepen van 0% tot 96%.  

• In totaal 21,8 miljoen extra krediet nodig was op de acht onderzochte projecten.  

• De gemeenteraad blij is met de aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport om de 
kaderstellende en controlerende rol van de raad bij de beleidsvoorbereiding en 
uitvoering van projecten te versterken.  

• De aanbevelingen zich richten op de controle en informatievoorziening aan de raad.  

• De raadsleden meer in control willen zijn op het krediet van een project, omdat ze 
het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan als in de uitvoeringsfase meer 
krediet nodig is.  

• Heldere definities ontbreken waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan.   

• Twee jaar geleden deze conclusies, door de woordvoerders grote projecten, al zijn 
getrokken en deze door het college niet of onvoldoende zijn opgevolgd.  

• Een kritische opstelling van de raad nu nodig is omdat het college een verdedigende 
houding aanneemt op het voorliggende rapport.  

 
Overwegende dat: 

• De gemeenteraad zelf in positie moet zijn om de kaderstellende en controlerende rol 
bij grote projecten (beter) te borgen.  

• De regeling grote projecten zo moet worden ingericht dat de raad bij projecten aan 
de voorkant in positie komt en gefaciliteerd wordt om een zorgvuldige afweging te 
maken en een helder scope aanbrengt over de afbakening van het project.  

• Er meerdere keuzes gepresenteerd moeten worden, waarbij het ook mogelijk is, door 
bezuinigingen of aanpassingen in het plan binnen het budget te blijven.  

• Dat er een grotere zorgvuldigheid nodig is bij het afwegen van de risico’s voor de 
start van het project.  

• Dat er bij overschrijdingen (bv. door scopewijziging) tijdens de uitvoering van het 
project de gemeenteraad opnieuw een afweging voorlegt op basis van scenario’s.  

 
En verzoekt de raad / woordvoerders grote projecten:  
 

• Om in 1 of meerdere werksessies, met externe begeleiding, samen met het college 
en de organisatie, te komen tot een aangepaste regeling grote projecten.   



• De aanbevelingen van de rekenkamer als basis voor deze werksessies te nemen.  

• De aanpassingen in de regeling moeten leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve 
heldere en eenduidige informatiepositie voor de raad 

• Discussie te voeren over de aanpassing van de regeling dat er bij voorstellen voor 

(extra) krediet, nadat het project al gestart is, altijd scenario’s aan de raad worden 

voorgelegd.  

• De aangepaste regeling voor besluitvorming voor te leggen aan de raad.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
Frans van Aarle   Namens de fractie van Lokaal Tilburg 
Helma Oostelbos Namens de SP fractie 
Henk van Tilborg Namens 50PLUS fractie 


