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Intitulé 

Besluit tot vaststelling van de ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ 

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; 

Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 16 augustus 2022 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 78, eerste lid van de Waterschapswet en titel 4.2 van de Algemene 

wet bestuursrecht 

 

BESLUIT: 

Vast te stellen de : ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a) Verordening: algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020, in werking 

getreden op 1 januari 2020; 

b) Aanvraag: de aanvraag van subsidie op grond van deze regeling; 

c) Aanvrager: politieke groepering of natuurlijk persoon, zoals gedefinieerd in artikel 3, tweede lid 

van deze regeling; 
d) Waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe; 

e) College: het college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe;  

f) Kandidatenlijst: lijst met natuurlijke personen die als verkiesbare kandidaten op een geldige 

kieslijst voor de waterschapsverkiezingen van 2023 staan; 

g) Blanco lijst: deelnemer aan de waterschapsverkiezingen, zonder een geregistreerde aanduiding, 

met alleen een nummer boven de kandidatenlijst; 

h) Activiteiten: activiteiten van de aanvrager die direct verband houden met de zichtbaarheid en/of 

het bereik bij de kiezer in het kader van de waterschapsverkiezingen 2023, in het werkgebied van 

het Waterschap. Voorbeelden van activiteiten zijn, doch niet uitsluitend: verkiezings-

bijeenkomsten, campagnematerialen incl. drukwerk, social media campagnes; 

i) Derden: bedrijven, zonder een eigendoms-, arbeids- en/of familierelatie met één of meerdere 

kandidaten op de kandidatenlijst; 

j) Kieswet:  Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de 

verkiezingen. 

 

 
Artikel 2 Toepassingsbereik en doel 

1. Het bepaalde in deze regeling is uitsluitend van toepassing op de door het college te verlenen en 

vast te stellen subsidies voor de in deze regeling bepaalde activiteiten. 

2. Met het verstrekken van de subsidies zoals bedoeld in deze regeling, beoogt het Waterschap om 

de zichtbaarheid en het bereik van de aan de waterschapsverkiezingen 2023 deelnemende 

politieke groeperingen en kandidaten bij de kiezers te ondersteunen.  
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Artikel 3 Aanvraag subsidie 

1. Voor een aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het door het college vastgestelde 

aanvraagformulier.  

2. Een aanvraag mag ingediend worden door:   

a) Een geregistreerde politieke groepering overeenkomstig artikel G1, of G2a van de Kieswet, 

die met een geregistreerde aanduiding boven een kandidatenlijst deelneemt aan de 

waterschapsverkiezingen van Waterschap Vallei en Veluwe van 2023, of;  

b) Een natuurlijke persoon, die als eerstgenoemde persoon op een blanco lijst, zonder een 

geregistreerde aanduiding boven een kandidatenlijst overeenkomstig het eerste lid, 

deelneemt aan de waterschapsverkiezingen van Waterschap Vallei en Veluwe van 2023. 
3. Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 januari 2023 tot en met uiterlijk 14 februari 2023.  

4. Per kandidatenlijst kan slechts één aanvraag ingediend worden.  

   

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en kosten 

1. In het kader van deze regeling zijn alleen aan derden betaalde kosten voor activiteiten ten 

behoeve van de verkiezingscampagne voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en 

Veluwe subsidiabel.  

2. De aan derden betaalde kosten dienen aantoonbaar, redelijk en gespecificeerd te zijn.  

3. Arbeids- of loonkosten van de aanvrager zijn niet subsidiabel.  

4. Reis- en verblijfkosten van de aanvrager zijn niet subsidiabel.  

5. Kosten voor verteer en vertier van de aanvrager zijn niet subsidiabel.  

6. Eventuele niet-verrekenbare BTW maakt deel uit van de subsidiabele kosten. 

 

Artikel 5 Criteria voor subsidieverlening 

1. Het aanvraagformulier dient tijdig en volledig ingediend te zijn.  

2. De activiteiten dienen te passen binnen de doelen uit artikel 2.  

3. De activiteiten vinden plaats binnen, of komen ten gunste van de kiezers in, het beheergebied 

van het waterschap.  

4. De activiteiten zijn voor een ieder toegankelijk. 

5. De subsidie bedraagt tot 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000 per 

aanvraag.  

6. Kosten zijn subsidiabel voor activiteiten die vanaf 1 januari 2023 tot en met uiterlijk 15 maart 

2023 plaatsvinden.  

7. Er worden geen voorschotten verstrekt. 

 

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling 

1. Het Algemeen Bestuur stelt voor de uitvoering van deze regeling een subsidieplafond van € 

50.000,- vast.  

2. De beschikbare middelen worden verdeeld conform het tender-principe (overeenkomstig artikel 

5, eerste lid, van de verordening).   

3. Indien met toekenning van alle aanvragen die voldoen aan de eisen van artikelen 3 en  5 van 

deze regeling  het beschikbare subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare 

subsidiebedrag naar rato verdeeld over die aanvragen.   
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Artikel 7 Beslistermijn subsidieverlening 

1. In afwijking van artikel 9, vierde lid, van de verordening, beslist het college uiterlijk binnen 4 

weken na sluitingsdatum van de tender, zoals genoemd in artikel 3, derde lid, en voor zover de 

aanvraag voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 5.   

 

Artikel 8 Subsidievaststelling en verplichtingen van de aanvrager 

1. De aanvrager is verplicht om uiterlijk 14 april 2023 een verzoek tot subsidievaststelling bij het 

waterschap in te dienen, met daarin: 

a. Een overzicht van de uitgevoerde campagne-activiteiten (daarbij in elk geval in te gaan 

op de activiteiten zoals omschreven in het aanvraagformulier);  

b. Een overzicht van de ten behoeve van de campagne-activiteiten betaalde externe kosten 

c. Kopieën van alle facturen en betaalbewijzen.  

2. Het college beslist binnen 4 weken na indiening van het verzoek tot subsidievaststelling over de 

definitieve subsidie.  

3. Indien de kosten lager uitvallen dan aangevraagd, zal de subsidie lager worden vastgesteld, met 

inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 6, derde lid.   

4. Indien de opgevoerde activiteiten naar het oordeel van het college niet of onvoldoende 

overeenkomen met de activiteiten zoals omschreven in het aanvraagformulier, of niet of 

onvoldoende bijdragen aan de doelen van deze regeling, kan de subsidie lager of op nihil worden 

vastgesteld. 

  

Artikel 9 Inwerkingtreding en titel 

1. De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en komt te vervallen per 1 juni 2023. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ 


