
 

                    
 
 

 
 
Amendement Studiekosten College van B&W 
 
De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 27 oktober 2020, 
gelezen het gemeenteblad, nr. 2020/66 (versie 2),  
inzake 2e Bestuursrapportage 2020 
 
Constaterende dat: 

- In de 2e Berap 2020 wordt voorgesteld om product 010001 (B&W), 
kostensoort 438232 (studiekosten, excursies en congressen) te verhogen tot 
€30.000,- 

- Uit de toelichting van het college valt op te maken dat er voor 2020 sprake is 
van een extreme overschrijding van het budget, voornamelijk vanwege 
advieskosten waarvoor al in 2019 verplichtingen zijn aangegaan door het 
college van B&W. 

- Naar verwachting voor 2020 het genoemde budget met meer dan een factor 
10 wordt overschreden. 
 

Overwegende dat: 
- Het college van B&W geld uitgeeft en deze boekt op studiekosten, waarvoor 

het college nooit vooraf aan de raad om toestemming heeft gevraagd. 
Daarmee spendeert het college middelen waarover zij niet kan beschikken. 

- De raad als hoogste orgaan nooit eerder door het college is gewezen op deze 
op handen zijnde overschrijding van het genoemde budget. 

- De raad ook nooit vooraf gevraagd is om additionele financiële ruimte binnen 
het genoemde budget. 

- de raad niet weet hoe de middelen zijn ingezet, welk doel zij dienden; hoe 
gemeten is wat het nut, de noodzaak en de legitimatie van de inzet is 
geweest. 

- Er thans geen eenduidigheid bestaat over welke kosten geboekt kunnen 
worden onder kostensoort 438232. 

- Er geen indicatie is van een gangbaar en verdedigbaar budget voor 
studiekosten. 

 
  



Besluit: 
- Niet akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van het budget 

studiekosten tot €30.000,- 
- Het college op te dragen om met een deugdelijke verklaring te komen voor de 

extreme budgetoverschrijding. 
- Het college op te dragen aantoonbaar te maken waarom de kosten die de 

overschrijding tot gevolg hebben, noodzakelijk waren en wat de toegevoegde 
waarde daarvan is. 

- Het college op te dragen om een eenduidig voorstel aan de raad voor te 
leggen waarin is opgenomen welke soort kosten onder kostensoort 438232 
verantwoord kunnen worden. 

- Het college op te dragen om voor de begroting van 2021 met een 
verdedigbaar budget voor kostensoort 438232 te komen, met daarbij 
aangegeven wat de toegevoegde waarde is van de voorgenomen 
investeringen en hoe aan de raad het rendement van de investeringen in 
studie kan vaststellen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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