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Memo 

 

Datum: 17 augustus 2018 

Aan: presidium  

Van: F.V.A. Hoogervorst, Griffie 

Onderwerp: Kosten (in)formateurs 

 

 

 

In het proces van de college-/coalitievorming hebben de formerende partijen gebruik gemaakt van externe 

(in)formateurs. Dit is een gebruikelijke werkwijze, zowel in den lande als in onze gemeente. 

 

Een terugkerend vraagstuk hierbij is echter hoe dient te worden omgegaan met de hiervoor gemaakte 

kosten. Twee factoren spelen hierbij een grote rol: 

 

1. De hoogte van de kosten. 

Waar in veel gemeenten het (in)formateurschap wordt gezien als een ‘erebaan’ waar slechts een 
onkostenvergoeding en/of cadeaubon tegenover staat, zijn er ook gemeenten waar de formateurs 

aanzienlijke bedragen in rekening brengen. Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten als zaalhuur, lunches 

en diners. 

 

2. Wie dient de kosten te betalen? 

Hiervoor zijn een paar opties te bedenken: 

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. 

 

Thans is het vraagstuk weer concreet aan de orde. De fracties van Beter voor Den Helder en het CDA 

hebben aangegeven dat de twee formateurs voor hun werkzaamheden een vergoeding in rekening 

brengen. De fracties hebben verzocht de wijze van betaling hiervan aan de orde te stellen in het presidium. 

 

Hierover geven wij u het volgende in overweging: 

- De kosten zijn gerelateerd aan de gemeentelijke werkzaamheden. Het ligt daarom niet in de rede 

 deze kosten voor eigen rekening (de opties a. en c.) te laten komen. 

- Niet alle fracties zijn betrokken bij een formatie. Het zou in dat verband discutabel zijn om deze 

 partijen wel (mede) voor de kosten van de formatie op te laten draaien. In dat kader is optie e. niet 

 voor de hand liggend. Daarbij weet je ook niet van tevoren met hoeveel formatieronden je in een 

 bestuursperiode te maken krijgt.  

- Over de besteding van de fractievergoeding wordt in de Verordening fractieondersteuning 2007 het 

 volgende bepaald: “Fracties besteden de bijdrage voor hun volksvertegenwoordigende, 

 kaderstellende en controlerende rol. De financiële bijdrage is bestemd als tegemoetkoming in de 

 kosten van het functioneren als fractie, zoals personele kosten fractieassistent, administratie en 

 organisatiekosten, informatievoorziening, kosten verhoging kwaliteit fractiewerk, externe adviezen.” 
 Het is verdedigbaar dat de kosten voor de formatie onder de reikwijdte van deze verordening vallen. 

 Een bijkomend voordeel is dat formerende partijen de keuze hebben hoe sober ze het formatieproces 

 willen inkleden.  

 

Resumerend adviseren wij u formerende partijen toe te staan de kosten van de formatie uit hun 

fractiebudget te voldoen. Daarbij blijft de keuze tussen de opties b. en d. vrij in te vullen door de betrokken 

fracties.  

 

    

 

 

 

 


