Bestuursvoorstel
Onderwerp: Plan van Aanpak Waterschapsverkiezingen 2023
Nummer: 3606
DB: Ja
31-5-2022

BPL: Nee

Opsteller:
Joost de Vries, 0598-693835
Personeelszaken, Financiën en
Bedrijfsvoering

FAZ: Ja
15-6-2022

Agendapunt: 13

VVSW: Nee

Opdrachtgever:
Harm Küpers

AB: Ja
29-6-2022

Portefeuillehouder:
Geert-Jan ten Brink

Ondersteuning van de afdeling:
 Technisch  Juridisch  Financieel  Staf  Communicatie  ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:
Ja, als externen zijn betrokken
de Unie van Waterschappen,
de provincies en de
gemeenten in ons
beheergebied. En de
noordelijke waterschappen.

Reden:
De Unie ondersteunt de waterschappen met o.a. draaiboek
waterschapsverkiezingen, kandidaatstelling en vaststellen uitslag.
Ook zorgt de Unie voor een handleiding hertellen en AVG, toolkit
communicatie en diverse modellen. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het grootste deel van de organisatie van de
verkiezingen.

Samenvatting:
Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur plaats.
Deze verkiezingen zullen, net als voorgaande verkiezingen, gelijktijdig plaatsvinden met de
verkiezingen voor Provinciale Staten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beide verkiezingen. Toch wordt ook van het waterschap de nodige inzet verwacht en zal het
waterschap de nodige actie moeten ondernemen. Hiertoe is een projectgroep ingesteld, een plan van
aanpak opgesteld inclusief detailplanning en communicatieplan.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Ja
De totale kosten worden geraamd op € 376.408,-. In de meerjarenraming 2023-2026 is € 400.000,opgenomen. De totale kosten passen hier derhalve binnen.

AB Voorstel:
- het krediet van € 376.408,- beschikbaar stellen;
- het plan van aanpak waterschapsverkiezing en de communicatieaanpak voor kennisgeving
aannemen.
Bijlagen: Ja
 plan van aanpak waterschapsverkiezingen 2023 incl communicatieaanpak
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Bestuursvoorstel
Ter inzage DB: Nee
Onderwerp(en):

Ter inzage AB (iBabs): Nee
Onderwerp(en):


Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

2

Bestuursvoorstel
Inleiding
Op 15 maart 2023 vinden opnieuw de waterschapsverkiezingen plaats. Deze vinden gelijktijdig plaats
met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie
van beide verkiezingen. Het waterschap zal zelf de nodige actie moeten ondernemen. Hiertoe is een
projectgroep ingesteld. Er is een plan van aanpak opgesteld, inclusief detailplanning en
communicatieplan.
Kortheidshalve verwijs ik u naar het bijgevoegde plan van aanpak.

Voorstel
- het krediet van € 376.408,- beschikbaar te stellen.
- het plan van aanpak waterschapsverkiezing en communicatieaanpak voor kennisgeving aan te
nemen.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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