
      

Motie  ‘1e  Tussenrapportage 2021 sluit niet aan bij de begroting’  Motie 19-2                                                            

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 15 juli 2021. 

Raadsbesluit: Tussenrapportage 2021. 

Constateert dat de 1e  Tussenrapportage 2021 niet aansluit bij de begroting. 

Constaterende dat: 

• De Planning en Control cyclus een belangrijk sturingsinstrument is voor de raad. 

• De Perspectiefnota en de Begroting invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad en 

de Tussenrapportage en Jaarrekening en jaarverslag aan de controlerende rol. 

• De raad door de vaststelling van de perspectiefnota invulling geeft aan hoofdlijnen van het 

beleid en de daarbij behorende financiën voor het volgende jaar. 

• De beleidsvoornemens uit de perspectiefnota worden vertaald in de begroting voor het 

volgende jaar. 

• De raad door de vaststelling van de begroting het referentiekader heeft vastgesteld voor het 

volgende jaar onderverdeeld naar onze steden. 

Overwegende dat: 

• Het beter was geweest de Begroting als het referentiekader te beschouwen en de 

Tussentijdse rapportages daaraan te relateren. 

• Het beter was geweest te zorgen voor een eenduidige relatie tussen de Begroting en de 

Tussenrapportage. 

• Het goed is dat in de programma’s zoals opgenomen in de Tussenrapportages wordt 

uitgegaan van het onderscheid “Wat gaat goed?” en “Wat kan beter?” 

• Het beter was geweest dat m.b.t. de categorie “Wat kan beter” niet allen gesignaleerd wordt 

maar ook zou moeten worden aangeven wat eraan gedaan wordt. 

Verzoekt het college: 

Om via de auditcommissie met de raad in overleg te treden hoe de tussenrapportages en 

jaarverslagen/ jaarrekeningen kunnen worden aangepast met als uitgangspunt: 

1. te rapporteren over de beleidsvoornemens die in de programma’s van de begroting zijn 

opgenomen en  over ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de begroting hebben voorgedaan. 

2. In de programma’s bij de categorie “wat kan beter?” te benoemen welke maatregelen getroffen 

kunnen worden. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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