
¥ 
Memo 

 

Datum: 7 november 2018 

Aan: presidium  

Van: F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 

Onderwerp: Vervolgadvies over kosten (in)formateurs 

 

 

 

In uw vergadering van 24 september 2018 is u een keuze voorgelegd over de betaling van de kosten van 

externe (in)formateurs in het proces van de college-/coalitievorming. 

 

Uit de volgende mogelijkheden 

a. De fractie of fracties die het formatieproces initiëren, voldoen de kosten voor eigen rekening. 

b. De fractie of fracties die het formatieproces initiëren, voldoen de kosten uit hun fractievergoeding. 

c. De fracties die uiteindelijk de coalitie gaan vormen, voldoen de kosten voor eigen rekening. 

d. De fracties die uiteindelijk de coalitie gaan vormen, voldoen de kosten uit hun fractievergoeding. 

e. Er wordt een vast budget in de begroting opgenomen voor formatiekosten 

koos u voor de laatste optie omdat u de formatie ziet als een aangelegenheid van de gemeente. 

 

U hebt daarbij verzocht om een nader uitwerkingsvoorstel. In dit kader het volgende: 

 

Het belangrijkste is thans nog de vraag welk bedrag beschikbaar moet zijn voor een (in)formatieronde. 

Daarbij wijs ik u op de volgende drie afwegingen: 

1. Navraag bij een groot aantal andere gemeenten leert dat veel (in)formateurs de taak als een 

 erebaan zien en de werkzaamheden voor niets of voor een geringe onkostenvergoeding verrichten. 

 Sommige (in)formateurs hebben een cadeaubon van een gering bedrag en/of bloemen ontvangen. 

 Het meest zijn in dit verband bedragen tot € 100,- genoemd. Het betreft vaak politieke 

 ‘zwaargewichten’, die de taak van (in)formateur bekleden, dus de kwaliteit van (in)formateurs is zeker 

 niet recht evenredig aan de kosten die ze in rekening brengen. Met andere woorden: het hoeft niet 

 heel veel moeite te kosten om een kwalitatief goede (in)formateur te vinden die geen hoge kosten in 

 rekening brengt.  

2. In een vorige formatieronde heeft de (in)formateur buitensporig veel geld gekost. Dit mag niet de norm 

 zijn en het kan zélfs niet zo zijn dat dit gegeven volgende situaties rechtvaardigt, die aanmerkelijk 

 goedkoper maar nog steeds erg duur zijn. 

3. Het is zeer gewenst dat vóóraf afspraken worden gemaakt over de kosten van de (in)formatie, zodat 

 niemand achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. 

 

Op formerende partijen rust de morele plicht de kosten van de formatie zo laag mogelijk te houden.  

Het betreft immers gemeenschapsgeld, dat je zou moeten beheren als ware het je eigen portemonnee. 

Uiteraard moet dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het formatieproces. Uit afweging 1 blijkt dat dit 

goed mogelijk moet zijn. 

 

Het presidium wordt voorgesteld: 

- per formatieronde een bedrag van maximaal € 1.000,-- beschikbaar te stellen, waaruit zowel de 

 kosten van de (in)formateurs als de bijkomende kosten van catering en zaalhuur moeten worden 

 voldaan. 

- formerende fracties die voor een duurdere oplossing willen kiezen de mogelijkheid te bieden om de 

 meerkosten te betalen uit hun fractievergoeding op grond van de Verordening fractieondersteuning 

 2007.  

 


