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AMENDEMENT  

‘Er valt wat beter te kiezen’ 
Budget verkiezingscampagne per kandidatenlijst bij de waterschapsverkiezingen 

Naar aanleiding van agendapunt 4.1 Begroting 2022 van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Vallei en Veluwe van 22 november 2021; 

 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe in vergadering bijeen op 22 november 2021; 

Constaterende dat 

• Partijen naar eigen inzicht en volgens eigen regels partijfinanciering en/of eigen financiering 
kunnen inzetten voor de dekking van de waterschapsverkiezingscampagne en deze 
mogelijkheden per partij verschillen;  

Overwegende dat 

• Een sterke democratie gebaat is bij een gelijk speelveld van groeperingen, die een gelijke 
mogelijkheid hebben om de kiezers te informeren, jongeren te betrekken en hun kandidaten 
te werven en selecteren, goed voor te bereiden en te begeleiden; 

• Meer budget betekent dat de aan de verkiezingen deelnemende groeperingen meer en beter 
campagne kunnen voeren. Dit een grotere en bredere zichtbaarheid oplevert met beter 
bereik van de kiezer voor de thema’s die bij het waterschap spelen, hoe de verschillende 
groeperingen daar over denken, en wat er te kiezen valt; 

• De waterschapsverkiezingen zwaar leunen op door de Unie van Waterschappen en het 
waterschap georganiseerde communicatie en deze verkiezingen erbij gebaat zijn dat de 
kiezers via meer - al dan niet creatieve - kanalen informatie ontvangen voor het bepalen van 
de keuze; 

• Het vergroten van waterbewustzijn in het algemeen en waterschapsbewustzijn in het 
bijzonder van eminent belang zijn;   

Besluit: 

Aan beslispunt 1 van het voorstel (“De beleidsbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-
2026 vast te stellen” )  

toe te voegen: 

“met inachtneming van de aanvulling voor de beleidsbegroting 2022 op pagina 44 onder het 
kopje ‘Verkiezingen 2023”: Nieuw is dat voor de waterschapsverkiezingen aan elke 
groepering die in december 2022 is geregistreerd bij het centraal stembureau, een vrij 
besteedbaar budget van maximaal € 5000 ter beschikking gesteld wordt, waaruit onder 
voorwaarden en verantwoording werkelijk voor de verkiezingscampagne gemaakte externe 
kosten van die groepering naar behoefte gedekt kunnen worden”. 

En verzoekt het college:  

 Het voorstel uit te werken in een uitvoerbare regeling die binnen de wettelijke kaders past. 

  



Pagina 2 van 2 
 

Toelichting op het voorstel: 

- Voorstel is om voor de verkiezingen maximaal € 5000 beschikbaar te stellen per groepering 
die deelneemt aan de verkiezing van het algemeen bestuur van ons waterschap. Het betreft 
bij Vallei en Veluwe nu 9 fracties, dus 9 x € 5000 = € 45.000. Het kan zijn dat een paar nieuwe 
groeperingen gaan deelnemen. Niet alle groeperingen hebben mogelijk behoefte aan een 
dergelijk extra budget of zullen dit volledig besteden, De geborgden doen niet mee aan 
verkiezingen;  
 

- Het niet de bedoeling is dat extra budget begroot wordt, maar dat die € 5000 (maximaal) per 
groepering gevonden wordt door verschuivingen in de begrotingsposten waterschaps-
verkiezingen 2022 en 2023. Er niet gevraagd wordt om partijfinanciering, maar om een vrij 
besteedbaar verkiezingsbudget per groepering. Juridisch is hier geen bezwaar tegen; 
 

- De groepering moet de bestedingen verantwoorden, achteraf op declaratiebasis, alleen 
externe kosten dus geen bestede tijd e.d.. Het gaat om werkelijk gemaakte kosten voor de 
verkiezingscampagne. Hier zal een reglement voor moeten worden gemaakt, zoals in het 
verleden bij de fractievergoedingen het geval was. 
Voorwaarden voor vergoeding zullen in elk geval zijn dat  

1. op de dag van kandidaatstelling een geldige lijst is ingeleverd; 
2. een serieus aantal stemmen is behaald, waarbij te denken aan 75% van de 
kiesdeler zoals ook geldt voor de terugbetaling van de waarborgsom; 
 

- Het is voor een goede uitwerking van plannen voor en bijbehorende budgettering van de 
verkiezingscampagnes van belang dat groeperingen nu reeds weten waar ze op kunnen 
rekenen. Vandaar dat dit bij de beleidsbegroting 2022 wordt geamendeerd; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Apeldoorn, 22 november 2021 
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