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Geachte leden van de PvdA en VVD fracties,

U gaf aan: "Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Brunssum op
dinsdag 22 september j.l. is het voornemen van het College aan de orde gekomen om voor 2021
af te zien van de gebudgetteerde jaarlijkse storting van €637.987,- in de decentralisatiereserve
onderwijs. Als argumentatie hiervoor is in het voorstel terug te lezen dat het college ervan
uitgaat dat toekomstige investeringen op het gebied van onderwijs via de algemene middelen
kunnen gaan lopen, zodat er een kleinere bestemmingsreserve nodig is. Vooruitlopend hierop
wordt in 2021 geen storting meer gedaan in de genoemde reserve.

Tijdens de behandeling in de raadsvergaderingen zijn door de portefeuillehouder hierover
diverse vragen beantwoord die vanuit de raad kwamen. Enkele vragen heeft de
portefeuillehouder geweigerd te beantwoorden, waarop in deze brief nader wordt ingegaan.
Op grond van zowel dit voornemen zoals verwoord in de Voorjaarsbrief 2020, als ook de
> beantwoording door de portefeuillehouder van raadsvragen tijdens de behandeling in de
raadsvergadering, hebben wij, de fracties van de PvdA en VVD, diverse vragen en willen
beschikken over diverse bronnen en documenten”.

In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
'(Graag ontvangen wij alle correspondentie tussen college en ambtelijke organisatie die de basis
Normen voor het voornemen om in 2021 geen storting te doen in de decentralisatiereserve.
ï

Antwoord.'
Parkstad Limburg Er is geen correspondentie hierover. Dit is mondeling besproken tussen college en ambtelijke
organisatie.
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Vraag 2.
Graag ontvangen wij het verloop van stortingen en onttrekkingen in en uit de
decentralisatiereserve over de periode 2010-2020.

Antwoord:
Zie de meegezonden bijlage “Onderwijsreserve verloop 2010-2020”.

Vraag 3.
Graag ontvangen wij het vigerende en gebudgetteerde verloop van stortingen en onttrekkingen in
en uit de decentralisatiereserve voor de komende periode tot en met 2035.
Antwoord:
Zie de meegezonden bijlage “Decentralisatie reserve onderwijs verloop begr 2021-2024”. Dit is
gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.

Vraag 4.
Tijdens de behandeling in de raad is door de portefeuillehouder onderwijs gezegd dat er geen
onderbouwing bestaat voor het genoemde bedrag van de jaarlijkse storting in de
decentralisatiereserve. Wij vragen het college om deze bewering hard en aantoonbaar te maken?
Antwoord:
Zie voor de onderbouwing de bijlage genoemd in antwoord 3.

Vraag: 5.

Tijdens de behandeling in de raad is door de portefeuillehouder onderwijs gezegd dat er thans een
breed onderzoek loopt naar de toekomstige behoefte aan onderwijsvoorzieningen, op basis
waarvan het toekomstige accommodatiebeleid voor onderwijs opnieuw zal worden opgesteld.
Aan wie is deze opdracht gegund; sinds wanneer loopt deze opdracht, wanneer is de
overeengekomen oplevering van het rapport voorzien, voor welk bedrag is deze opdracht gegund?

Antwoord:
De opdracht voor het opstellen van het IHP is na een zorgvuldige aanbesteding, in maart van dit
jaar gegund aan de RO-groep uit Maastricht. Hun aanbieding ter hoogte van € 21.400,-- was de
best passende aanbieding die was ontvangen, (zie Bijlage).
Bij de uitvraag van deze werkzaamheden waren naast een algemene omschrijving van wat de
gemeente vraagt een actuele situatie van de onderwijsvoorzieningen en de gewenste opbrengst van
“ het onderzoek opgenomen. Het uitgangspunt bij de offerte-aanvraag was dat de gemeente eind van
het jaar de beschikking zou hebben over dat nieuwe IHP, zodat dit met de gemeenteraad kon
worden besproken en een besluit kon worden genomen.
Na de aanvraag is er Corona gekomen, waardoor er sprake is van een tijd dat er niet gewerkt kon
worden zoals men dat wenste en rekening moet worden gehouden met een mogelijke iets latere
oplevering van het IHP. De verwachting is momenteel dat de oplevering van het concept-IHP toch
haalbaar is vóór de jaarwisseling.

Vraag 6.
Meerdere fracties, waaronder VVD en PvdA, hebben aangegeven dat zij een financiële
onderbouwing nodig hebben om tijdens de behandeling van de begroting 2021 te kunnen besluiten
om wel of niet in te stemmen met afzien van een storting in de decentralisatiereserve onderwijs.
De portefeuillehouder heeft aangegeven niet in deze onderbouwing voor de behandeling van de
begroting 2021 te kunnen voorzien. Dit is voor de fracties van PvdA en VVD onacceptabel.
Hoe gaat het college, die aan de raad dient te rapporteren over de onderbouwing van de
voorgestellen in de Begroting 2021, alsnog in deze noodzakelijke informatie voorzien?
Antwoord:
De lijn van het college is om de toekomst van de decentralisatiereserve onderwijs te bespreken aan
de hand van het Integraal Huisvestings Plan dat over enkele maanden in de raad komt.
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Uit de bijlage “Decentralisatie reserve onderwijs verloop begr 2021-2024”, die aan deze
beantwoording is toegevoegd, blijkt dat er ruimte is om af te zien van een storting in de
decentralisatiereserve in 2021.

Vraag 7.
Tijdens de behandeling in de raad is door de portefeuillehouder onderwijs gezegd dat de verwachte
hoogte van de jaarlijkse storting in de decentralisatiereserve onderwijs, op basis van het thans
lopende onderzoek, zowel tonnen hoger als tonnen lager dan de huidige € 637.987,- kan uitvallen.
In het licht van deze opmerking van de portefeuillehouder bestaat er een levensgroot risico dat het
nu afzien voor 2021 van een storting in de reserve tot een ernstig meerjarig tekort kan leiden. Dit is
gebaseerd op de uitspraak die de portefeuillehouder hierover zelf in de raad heeft gedaan.
Is het college het met de stellers van deze vragen eens dat, mede n.a.v. van de uitspraak van de
portefeuillehouder, het thans zeer prematuur en financieel onverantwoord is om af te zien voor
2021 van een storting in de decentralisatiereserve onderwijs?
Antwoord:
Nee, dat is het college niet eens met de vragenstellers. Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 8.
Tijdens de behandeling in de raad is door de portefeuillehouder, n.a.v. van een vraag naar een
financiële onderbouwing van de voorgestelde onttrekking van storting, gezegd dat hij die vraag uit
de raad weigert te beantwoorden. Als argument hanteerde hij, dat de betreffende raadsfractie toch
al tegen de Voorjaarsbrief stemt en dan is het ook niet nodig om de gevraagde informatie aan te
leveren. Een collegelid/ portefeuillehouder is verplicht om verantwoording af te leggen aan de raad
en daarmee aan de raadsleden. Daarmee is de weigering van de portefeuillehouder
onaanvaardbaar.
Hoe gaat het college ervoor zorgdragen dat de door de raad gevraagde beantwoording van de vraag
alsnog wordt aangeleverd?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6.

»

Vraag 9,
Het college heeft het afzien van de storting in de decentralisatiereserve onderwijs nodig om de
begroting voor 2021 sluitend te krijgen. In de middelen die de gemeente van het rijk uit het
gemeentefonds krijgt zitten ook middelen voor het in stand houden van onderwijsvoorzieningen.
* Door deze niet voor dit doel in te zetten gebruikt het college deze onderwijsmiddelen om het beeld
op te roepen van een sluitende begroting en, naar alle waarschijnlijkheid, de rekening hiervan neer
te leggen bij de toekomstige generaties in Brunssum. Wanneer toekomstige tekorten gaan ontstaan
dan zouden die dan, volgens dit collegevoomemen, aangevuld worden vanuit de algemene reserve.
Is het college zich daarmee bewust van het feit dat hierdoor geen sprake is van een sluitende
Begroting 2021 maar van een begroting die, zoals in de afgelopen jaren te doen gebruikelijk,
sluitend wordt gemaakt door middel van het inzetten van middelen uit de algemene reserve?
Antwoord:
Allereerst merken wij op dat de middelen voor het in stand houden van de onderwijsvoorzieningen
uit het gemeentefonds vrij besteedbare algemene middelen zijn en niet apart zichtbaar zijn in de
algemene uitkering.
Als je kijkt naar waar de decentralisatiereserve op dit moment voor gebruikt wordt, hadden we er
ook voor kunnen kiezen om nu al meerjarig de jaarlijkse storting structureel te verlagen. Wij
hebben ervoor gekozen om dat nu alleen voor 2021 te doen en niet meerjarig. De reden is dat wij
het logisch en gewenst vinden de meerjarige gevolgen te koppelen aan de discussie over het
Integraal Huisvestings Plan.
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