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Motie Vreemd aan de orde van de dag 
 

 

Instellen  volggroep Stedelijke Ontwikkeling Agendapunt 19 
 
De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 7 februari 2022. 
 
Stelt vast dat: 

- De komende jaren Tilburg een grote opgave heeft als het gaat om stedelijke 
ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Puijacker, Kenniskwartier, Duvelhok, 
Museumkwartier, Stappegoor en Smariusterrein.  

- Tijdens het debat over het bouwprogramma en leefomgeving Puijacker op 24 januari jl. de 
woordvoerders Wonen aangegeven hebben dat: 

o De raad ‘aan de voorkant’ betrokken wil worden bij stedelijke ontwikkelingen. 
o De raad in de positie wil zijn om ontwikkelingen te kunnen volgen, de nadere 

uitvoering beter te kunnen volgen en te kunnen sturen als dat nodig is 
 

Is van mening dat: 
Een volggroep Stedelijke Ontwikkeling de raad beter in positie brengt. 
 
De raad stelt voor om in de volgende bestuursperiode:  
 
1. Een volggroep Stedelijke ontwikkeling in te stellen voor belangrijke projecten/ 

ontwikkelingen waarbij de raad graag een vinger aan de pols houdt bij de nadere 
uitwerking of uitvoering.  

2. Dat voor de volggroep de volgende algemene uitgangpunten gelden: 
2.1. De volggroep bepaalt zelf op welke momenten en waarover zij geïnformeerd willen 

worden door de portefeuillehouder, de projectleider, een regiegroep, bewoners en 
gebruikers van het gebied.  

2.2. Het college kan onderwerpen ter bespreking aandragen.  
2.3. De volggroep fungeert niet als klankbordgroep voor het college.  
2.4. De volggroep heeft een signalerende rol ten opzichte van raad en college. 
2.5. De voortgang van een project mag niet verstoord worden door het werk van de 

volggroep, aan de andere kant moet de raad voldoende tijd gegund worden om zijn 
controlerende rol in te vullen.  

2.6. Naast bijeenkomsten met de voltallige volgroep bestaat de mogelijkheid om een 
afvaardiging van de volggroep (bestaande uit een mix van oppositie & coalitie 
(burger-)raadsleden) te vragen om tijdelijk een project/ontwikkeling ‘op de voet 
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volgen’, tussentijds poolshoogte nemen van de stand van zaken en de bevindingen te 
rapporteren aan de volggroep. Deze ‘kleinere volggroep’ krijgt een duidelijke 
opdracht, vertegenwoordigt de voltallige volgroep en bedrijft geen politiek.                   
De focus kan bijvoorbeeld komen te liggen op het participatieproces; verloopt het 
proces zoals  afgesproken in het “Actieplan Inwoners Participatie”. Over de wijze van 
communiceren met de bewoners, die niet betrokken of vertegenwoordigd zijn in een 
planteam. Of over de uitwerking, sluit die aan bij eerder uitgesproken ambities.    

2.7. Voor iedere stedelijke ontwikkeling die wordt gevolgd, wordt vooraf beschreven wat 
de volggroep gaat onderzoeken/volgen, wat de taak en verantwoordelijkheid van de 
volggroep is.   

3. Dat de concrete werkwijze en invulling van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de volggroep verder uitgewerkt wordt met de nieuwe raad.   

4. Dat de Raadsgriffie de Volggroep ondersteunt en adviseert in al haar werkzaamheden.    
 

 
En gaat over tot de orde van de dag  
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