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Onderwerp ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ 

 

Voorstel 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op onderstaand voorstel aan het 

algemeen bestuur: 

1. Instemmen met de ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ inclusief de daarbij 
behorende toelichting; 

2. De dekking voor deze regeling uit het besteedbare verkiezingsbudget van € 200.000,-- 
te halen; 

3. Kennisnemen van het concept aanvraagformulier.  

 

Inleiding 

In de vergadering van het algemeen bestuur op 16 mei jl. heeft het algemeen bestuur – 

naar aanleiding van een ingediend initiatiefvoorstel – besloten om: 

1. Een campagnebudget van maximaal € 5.000 onder voorwaarden beschikbaar 

te stellen aan de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen voor 

Waterschap Vallei en Veluwe; 

2. D&H op te dragen een geschikte regeling uit te werken met publicatie uiterlijk 

in september 2022. 

 

 De ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ betreft de regeling die door het college 

van dijkgraaf en heemraden in opdracht van het algemeen bestuur is uitgewerkt. In 

deze regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de overwegingen uit het 

initiatiefvoorstel. Om alle aan de verkiezingen deelnemende lijsten de mogelijkheid te 

bieden een aanvraag in te dienen, is gekozen voor het tender-principe (in plaats van 

volgorde van binnenkomst). De regeling biedt tot 100% subsidiëring van de subsidiabele 

kosten, tot een maximum van € 5.000,- per aanvrager. Indien met toekenning van alle 

ingediende aanvragen het beschikbare subsidieplafond van € 50.000,- zou worden 
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overschreden, wordt het beschikbare subsidiebedrag naar rato verdeeld over de 

aanvragen. Alleen aan derden betaalde kosten zijn subsidiabel.  

Er worden geen voorschotten uitbetaald. De subsidie wordt achteraf vastgesteld en 

uitbetaald, na verantwoording van de activiteiten en de betaalde externe kosten.  

 

 

       Beoogd effect 

Met de uitwerking van de ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ geeft het college 

van dijkgraaf en heemraden uitvoering aan het besluit van het algemeen bestuur van 16 

mei jl.  

 

Argumenten 

 

1. Financiële ondersteuning 
De ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ voorziet in financiële ondersteuning 
van de aan de waterschapsverkiezingen deelnemende partijen, zodat zij meer en 
beter campagne kunnen voeren ten aanzien van de eigen standpunten.  
 

2. Zichtbaarheid en bereik 

De ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ stelt partijen in de gelegenheid om 

bij te dragen aan de zichtbaarheid en het bereik van de aan de 

waterschapsverkiezingen deelnemende partijen onder de kiezers. Partijen kunnen 

met een extra budget actiever campagne voeren.  

 

3. Minimaal 75% van de kiesdeler 

In het initiatiefvoorstel zijn drie voorwaarden voor toekenning van de subsidie op 

grond van de onderhavige regeling opgenomen. Eén daarvan is het criterium om 

een aanvrager uitsluitend in aanmerking voor subsidie te laten komen als het aantal 

door de aanvrager bij de waterschapsverkiezingen 2023 behaalde stemmen 

minimaal 75% van de kiesdeler bedraagt. De gedachte achter dit voorgestelde 

criterium is dat dit misbruik van de regeling tegen zou gaan. Uit advies van 

Hekkelman advocaten blijkt echter dat dit criterium juridisch niet houdbaar wordt 

geacht. Uit dit advies volgt dat het niet zuiver is om de subsidieverlening afhankelijk 

te stellen van een resultaatsverplichting (nl. het behalen van een bepaald aantal 

stemmen), terwijl het juist gaat om het subsidiëren van activiteiten die bijdragen 

aan het doel van de subsidieregeling, ongeacht of er achteraf al dan niet een 

bepaald aantal stemmen is behaald. Voorts geeft Hekkelman aan dat een andere 

objectief te bepalen (kwantitatieve en neutrale) ondergrens, die ziet op de partijen 

die deelnemen aan de verkiezingen en in dit kader campagne voeren, niet goed 

voorhanden is. Tegelijkertijd wordt ook gesteld dat de reeds aanwezige 

voorwaarden een drempel opwerpen en misbruik van de regeling tegengaan.  

Zo is in de regeling opgenomen dat een partij alle bestedingen dient te 

verantwoorden, waarbij het moet gaan om werkelijk en aantoonbaar gemaakte 

kosten voor de verkiezingscampagne. Verder geldt dat een partij uiterlijk op de dag 

van kandidaatstelling een geldige lijst moet hebben ingeleverd. Dit biedt voldoende 

waarborgen dat niet iedereen zomaar zal deelnemen en een aanvraag binnen deze 
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regeling kan indienen. Op grond van deze bevindingen wordt het initiatiefvoorstel op 

dit specifieke criterium niet gevolgd.  

 

Financiën 

Vanuit de indieners van het initiatiefvoorstel is geen dekkingsbron aangegeven. Als 

gevolg hiervan is het college van dijkgraaf en heemraden genoodzaakt om de dekking 

van deze regeling uit het besteedbare verkiezingsbudget van € 200.000,-- te halen. 

  

 

Vervolg 

Na besluitvorming door het algemeen bestuur zal de regeling gepubliceerd worden. Het 

aanvraagformulier zal, zoals in de regeling bepaald, door het college van dijkgraaf en 

heemraden worden vastgesteld.  

 

Bijlagen 

1. ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer inclusief toelichting’ 
2. Concept aanvraagformulier 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

Advies 


