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bedrijfsvoering
810520
Waterschapsverkiezingen 2019
niet van toepassing
€ 665.000,€0
€ 665.000,maart 2018
april 2019

Advies
1. Een uitvoeringskrediet van € 665.000,- beschikbaar te stellen voor het organiseren van
en communiceren over de waterschapsverkiezingen 2019.
Inleiding
Op 20 maart 2019 vinden stembusverkiezingen voor de waterschappen plaats.
De verkiezingen vinden tegelijk plaats met die van Provinciale Staten. De gemeenten hebben
een belangrijke uitvoerende rol bij deze gecombineerde verkiezingen.
In de oorspronkelijke begroting is € 1.200.000,- meegenomen (en dit is reeds vermeld in het
projectplan en het communicatieplan). Echter, dit bedrag is flink verminderd vanwege
afspraken die VNG in de tussentijd met UVW heeft gemaakt over de bijdrage die de
waterschappen aan de gemeenten betalen. Grofweg komt dit neer op een halvering van de
landelijke vergoeding (in plaats van € 24 miljoen betalen de gezamenlijke waterschappen nu
€ 12 miljoen).
Eerder genomen besluiten
Niet van toepassing.
Onderbouwing
1.1. Met het uitvoeringskrediet kunnen de waterschapsverkiezingen uitgevoerd worden.
De gemeenten zijn belast met de organisatie van de waterschapsverkiezingen. De
gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van de waterschappen.

Kosten
De bijdrage in de landelijke vergoeding bedraagt € 465.000,-. Daarnaast is voor
communicatiekosten een bedrag van 200.000,- gebudgetteerd.
Kasritme
Jaar
2018
2019

Uitgaven
€ 55.000,€ 610.000,-

Inkomsten

Meerjarenprogrammering
De verkiezingen maken onderdeel uit van het plan Bedrijfsvoering en is opgenomen in de
perspectievennota.
Taak
De kosten van de verkiezingen worden verdeeld over de taken.
Gevolgen exploitatie
Kanttekeningen
De organisatie van de waterschapsverkiezingen brengt veel risico’s met zich mee. Deze zijn
in hoofdstuk 5 van het projectplan uitgebreid beschreven. Er dient een protocol te komen hoe
om te gaan met problemen, zowel technisch, juridisch als communicatief van aard.
Juridische consequentie
Aan de uitvoering van de waterschapsverkiezingen zitten veel juridische consequenties. Het
resultaat van het project is vanuit juridisch oogpunt: rechtmatig verlopen verkiezingen;
rechtmatige benoeming van een nieuw algemeen bestuur op 28 maart 2019 en rechtmatige
benoeming van een dagelijks bestuur binnen de wettelijke termijn.
Communicatie
Voor de communicatie verwijzen we naar het communicatieplan dat op 28 augustus 2018 is
goedgekeurd. Hierin is zowel de interne communicatie als de externe communicatie naar
belangengroeperingen en de burgers die op 20 maart moeten gaan stemmen, uitgebreid
beschreven. We streven ernaar om in de regionale communicatie zoveel als mogelijk samen
te werken met de provincies Gelderland en Overijssel. Ook via de gemeenten zal
medewerking worden gevraagd.
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