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Plan van Aanpak Waterschapsverkiezingen 2019

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.
2.

het plan van aanpak waterschapverkiezingen 2019 voor kennisgeving aan te nemen
een voorbereidingskrediet van €30.000,- beschikbaar te stellen

Inleiding
Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dit is een gelijktijdige stembusverkiezing
van waterschappen en Provinciale Staten. Bij de waterschappen wordt er gestemd voor de zetels in
de categorie Ingezetenen van het Algemeen Bestuur. De zetels voor de andere categorieën worden
benoemd vanuit de daartoe aangewezen organisaties (LTO Noord, de Kamer van Koophandel en
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). In dit jaar voorafgaand aan de verkiezingen zijn de
voorbereidingen inmiddels gestart. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van
zowel de Provinciale Staten- als de waterschapsverkiezingen. Het waterschap moet zelf ook een
aantal werkzaamheden verrichten ten behoeve van het welslagen van de verkiezingen.
Beoogd effect
Rechtmatige en rechtsgeldige verkiezing in 2019 van de leden van het Algemeen Bestuur van
waterschap Noorderzijlvest.
Argumenten
1. Het waterschap is verplicht om verkiezingen te organiseren op 20 maart 2019
De termijn voor het huidige algemeen bestuur loopt af in het voorjaar van 2019. Het waterschap is
verplicht verkiezingen te organiseren op 20 maart 2019. De inrichting van het verkiezingsproces is tot
op grote hoogte wettelijk vastgelegd. Bestuurlijke keuzes ten aanzien van het proces en de kosten
zijn daarom beperkt. De keuzemogelijkheden zitten vooral op het vlak van de communicatiemiddelen
die het waterschap inzet.
2. Het waterschap moet bij de verkiezingen een aantal werkzaamheden zelf verrichten
Grootste kostenpost van de verkiezingen is de vergoeding die het waterschap betaalt aan de
gemeenten. De eigen werkzaamheden liggen op het vlak van communicatie en met betrekking tot
kandidaatstelling, vaststellen uitslagen en installeren nieuwe bestuursleden.
Risico’s & Kanttekeningen
1. De vergoeding aan gemeenten kan anders uitvallen.
De vergoeding aan gemeenten is afgeleid van de huidige informatie van de Unie van Waterschappen.
Op basis van de huidige informatie van de Unie zullen de 21 waterschappen 12 miljoen afdragen aan
het gemeentefonds. Er moeten nog landelijke afspraken worden gemaakt over de verdeelsleutel.

2. Onregelmatigheden in het verkiezingsproces kunnen leiden tot imagoschade.
Onregelmatigheden in het verkiezingsproces kunnen leiden tot een vertraagd bekendmaken van de
uitslag tot hertelling van de stemmen of in het uiterste geval tot hernieuwde stemming. Hoewel de
kans hierop klein is, zal een noodscenario worden ontwikkeld om hierop in te spelen.
Financiën
Het grootste deel van de kosten voor de waterschapsverkiezingen wordt gemaakt in 2019. Deze
kosten worden opgenomen in het jaarplan 2019. In 2018 worden voor diverse activiteiten (o.a.
ontwikkelen middelen/filmmateriaal ten behoeve van regionale campagne) ook reeds kosten
gemaakt. Dat is de reden dat wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet van € 30.000 voor 2018
beschikbaar te stellen.
Communicatie
Gedurende het project worden de leden van het Algemeen Bestuur regelmatig op de hoogte
gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen (o.a. het weeknieuws en via de website).
Uitvoering
Door uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak wordt beoogd te komen tot rechtsgeldige
verkiezingen zodat in maart 2019 een nieuw, democratisch gekozen, algemeen bestuur kan worden
geïnstalleerd. De uitvoering van het project vindt plaats volgens de beschrijving in het Plan van
Aanpak in de periode van mei 2018 tot en met juni 2019. In de maanden april t/m juni 2019 wordt
het project geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden aan het bestuur voorgelegd.

