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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota besloot uw raad naar aanleiding van een amendement 
van Steenbergen Anders unaniem om ingaande begrotingsjaar 2017 aan uw werkbudget een 
kostenplaats toe te voegen met de naam "onderzoeksbudget". Dit budget zal bij aanvang van het 
begrotingsjaar 2017 C 10.000,- bedragen en jaarlijks bij aanvang van volgende begrotingsjaren weer 
worden aangevuld tot genoemde C 10.000,-. 

2. Achtergrond 
Het onder 1 genoemde amendement zal zijn vertaalslag moeten vinden in de begroting 2017 die volgens 
planning op 3 november 2016 door u zal worden (is) vastgesteld. 

3. Overwegingen 
Uw wens om te kunnen beschikken over een eigen onderzoeksbudget is al in juni 2015 naar voren 
gekomen tijdens een overleg van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en later, op 16 september 2015 
aan de hand van een notitie van de raadsadviseur nog eens besproken in dezelfde werkgroep. 

Alle gemeenteraden hebben een eigen werkbudget. Dit werkbudget wordt gebruikt om de dagelijkse 
kosten en voorzieningen ten behoeve van de raad te kunnen bekostigen. In slechts enkele gemeenten, 
waaronder Woensdrecht, Moerdijk en ook in Steenbergen, wordt binnen dit budget een onderscheid 
gemaakt in kostensoorten. Andere gemeenten, waaronder Oosterhout en Rucphen, hebben voor de 
gemeenteraad één werkbudget, zonder onderverdeling, van waaruit alle kosten voor de gemeenteraad 
worden betaald. Het aantal gemeenten met een specifiek onderzoeksbudget is beperkt. In Woensdrecht 
heeft de gemeenteraad een eigen budget van waaruit zij de inhuur van derden uit kunnen betalen, al 
wordt wel de kanttekening gemaakt dat dit budget al jaren niet is gebruikt. 

In alle gemeenten is de griffier de budgetbeheerder. Op het moment dat de gemeenteraad de behoefte 
uitspreekt externe expertise in te huren, gaat de griffie op basis van de onderzoeksvraag en binnen de 
budgettaire kaders op zoek naar een passende deskundige. 

In meerdere gemeenten zijn in relatie tot het onderzoeksbudget vragen gesteld over de wijze waarop het 
budget benut wordt, welke procedures hiervoor toegepast worden en of er criteria zijn voor het gebruik 
van het budget. De griffier werkt in opdracht van uw raad. Dus op het moment dat u besluit, bij de 
behandeling van een specifiek onderwerp, een externe deskundige in te huren, is dat een opdracht die de 
griffier zal uitvoeren. Aangezien er geen verordening ten grondslag ligt aan het gebruik van het budget 
kan de griffier hiermee ook snel aan de slag. 

Ter inzage ligt: 



De griffier koppelt de voortgang en geplande datum voor oplevering van het rapport terug via een 
raadsmail. 

Het heeft de voorkeur om voor het gebruik van het onderzoeksbudget uit te gaan van een praktische 
benadering, vergelijkbaar zoals hierboven aangegeven. Dat voorkomt dat er teveel tijd overheen gaat 
tussen het raadsbesluit en tot er een concreet resultaat opgeleverd kan worden. 

Wij stellen u voor de volgende werkwijze te volgen: 
Aan de begroting is per 2017 een reserve toegevoegd voor de inhuur van externe expertise. Deze 
reserve kent een vaste omvang, C 10.000,-, en wordt per jaarcyclus opnieuw aangevuld. De 
budgetbeheerder is de griffier. Door griffier legt jaarlijks verantwoording af over het gebruik van dit 
budget. 
De opdrachtverstrekking voor het inhuren van een externe deskundige vindt plaats: 

Bij de behandeling van een onderwerp tijdens de besluitvormende vergadering 
wordt het initiatief voor het inhuren van een externe deskundige door middel van een 
motie of een raadsvoorstel ingebracht en door de meerderheid van de raad ondersteund; 
Door middel van een aangenomen motie vreemd aan de orde van dag; 

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking besluit de raad tot het instellen van een ad hoe 
werkgroep bestaande uit 3 raadsleden die samen met de griffier een passend onderzoeksbureau 
zoekt en de exacte onderzoeksvragen formuleert 
De griffier neemt de opdracht op in de besluitenlijst. 
De griffier bevestigt per raadsmail de opdracht en de onderzoeksvraag. 
De griffier contacteert na overleg met de ad hoe werkgroep een onderzoeksbureau en legt de 
onderzoeksvraag voor. Criteria voor de beoordeling van de offerte zijn: 

Staat de offerte in redelijkheid tot wat er feitelijk wordt gevraagd? 
Wordt door het gunnen van de opdracht de onderzoeksvraag van de raad 
beantwoordt? 
Kan de opdracht uitgevoerd worden binnen een door de raad gestelde termijn? 
Past de offerte binnen het (nog dat jaar beschikbare) budget? 

Door middel van het raadsnieuws of een raadsmail wordt de raad geïnformeerd over de 
bureauselectie en de voortgang. 
De uitkomsten van het onderzoek worden (indien haalbaar) tijdens de eerstvolgende 
oordeelsvormende vergadering gepresenteerd. 

4. Middelen 
Ingaande 2017 is aan de gemeentebegroting een reserve 'inhuur externe expertise' toegevoegd ten 
behoeve van het door uw raad inhuren van externe expertise. 

5. Communicatie/Aanpak 
De genoemde reserve wordt (is reeds) geformaliseerd bij vaststelling van de begroting 2017. De 
spelregels zoals hierboven geformuleerd treden per 1 januari 2017 in werking. 

6. Voorstel 
Wij stellen u voor de spelregels voor het benutten van de reserve 'inhuur externe expertise', zoals 
omschreven in paragraaf 3 van dit voorsjerT^ñveYkort vast te stellen en per 1 januari 2017 te hanteren. 

Stei 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

gers fí Belt, MBA 
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