
 

 

Toelichting behorend bij de ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ 
 

Algemeen 

De ‘Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer’ voorziet in financiële ondersteuning van de in 2023 

aan de waterschapsverkiezingen deelnemende partijen, zodat zij meer en beter campagne kunnen 

voeren ten aanzien van de eigen standpunten. Deze Regeling stelt partijen in de gelegenheid om bij 

te dragen aan de zichtbaarheid en het bereik onder de kiezers. Partijen kunnen met een eigen 

budget actiever campagne voeren. 

 

Subsidieproces 

Om alle aan de verkiezingen deelnemende lijsten de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te 

dienen, is gekozen voor het tender-principe. Dit houdt in dat subsidieaanvragen gedurende een 

bepaalde periode, van 1 januari 2023 tot en met uiterlijk 14 februari 2023, bij het waterschap 

ingediend kunnen worden. Aanvragen die buiten deze periode ingediend worden, zullen niet in 

behandeling genomen worden.  

De sluitingsdatum van 14 februari 2023 is gekozen, om partijen zo tijdig mogelijk en voorafgaand aan 

de dag van de waterschapverkiezingen 2023 een indicatie te kunnen geven over het mogelijke 

subsidiebedrag. Een eerdere sluitingsdatum is niet mogelijk, omdat 13 februari 2023 de uiterste 

termijn is waarop de kandidatenlijsten definitief en onherroepelijk zijn.  

Na de sluitingsdatum zullen alle tijdig en volledig ingediende aanvragen door het college beoordeeld 

worden. Alle aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na de 

sluitingsdatum,  een beschikking. Aanvragen die niet aan de criteria voldoen, ontvangen een 

afwijzingsbeschikking. Aanvragen die aan de criteria voldoen, ontvangen een verleningsbeschikking.   

De verleningsbeschikking geeft nog geen recht op uitbetaling van de subsidie. Uitbetaling geschiedt 

namelijk achteraf en op declaratiebasis. Hiervoor dient de aanvrager uiterlijk 14 april 2023 een zgn. 

subsidievaststellingsverzoek bij het waterschap indienen. Het subsidievaststellingsverzoek bestaat uit 

een inhoudelijk en financieel verslag van de uitgevoerde campagne-activiteiten. Uitsluitend aan 

derden betaalde kosten, onderbouwd met kopieën van facturen en betaalbewijzen, zijn subsidiabel.  

Kopieën van facturen en betaalbewijzen dienen dan ook verplicht met het vaststellingsverzoek 

meegestuurd te worden.  

Het college toetst of de opgevoerde activiteiten en kosten in lijn zijn met de ingediende subsidie-

aanvraag en in het verlengde daarvan, de doelen van de deze subsidieregeling. Op basis hiervan stelt 

het college de definitieve hoogte van de subsidie vast. Vervolgens ontvangt de aanvrager de 

vaststellingsbeschikking, op basis waarvan de subsidie uiteindelijk zal worden uitbetaald.  

Samenvattend: 

• Campagneperiode subsidiabele kosten: 1 januari 2023 t/m 15 maart 2023 

• Openstellingsperiode tender: 1 januari 2023 t/m 14 februari 2023 

• Deadline indienen subsidieaanvraag: 14 februari 2023 

• Verleningsbeschikking: uiterlijk 14 maart 2023 (waarschijnlijk eerder) 

• Deadline indienen subsidievaststellingsverzoek incl. bijlagen: 14 april 2023 

• Vaststellingsbeschikking: uiterlijk 12 mei 2023 

  



 

 

Artikelsgewijze toelichting 

In de artikelsgewijze toelichting volgt, waar nodig, een nadere uitleg. 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

Onderdeel c Aanvrager 

Onder de regeling kan zowel een geregistreerde politieke groepering  als een blanco lijst in 

aanmerking komen voor subsidie, mits er een geldige kandidatenlijst is ingediend. Het voeren van 

campagne door meerdere – ook nieuwe en (nog) onbekende – partijen, draagt bij aan het doel van 

de subsidieregeling: het ondersteunen van de zichtbaarheid en het bereik van de aan de 

waterschapsverkiezingen 2023 deelnemende politieke partijen, groeperingen en kandidaten bij de 

kiezers. 

 

Onderdeel i Derden 

De gedachte achter dit begrip is dat misbruik van de regeling tegen wordt gegaan. Met het begrip 

‘derden’ wordt gedoeld op bedrijven en de bij die bedrijven werkzame medewerkers die geen 

eigendoms-, arbeids- en/of familierelatie hebben met één of meerdere kandidaten op de 

kandidatenlijst.  

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en kosten 

Op grond van lid 1 van dit artikel ziet de regeling enkel op ‘aan derden betaalde kosten voor 

activiteiten ten behoeve van de verkiezingscampagne voor het Algemeen Bestuur van waterschap 

Vallei en Veluwe’. Dit betekent dat andere kosten, waaronder arbeids- en loonkosten, reis- en 

verblijfkosten en kosten voor verteer en vertier van de aanvrager en van de natuurlijke personen op 

zijn kandidatenlijst, niet onder deze regeling vallen.  

 

Artikel 5 Criteria voor subsidieverlening 

In lid 4 van dit artikel is bepaald dat de subsidie tot 100% van de subsidiabele kosten bedraagt, tot 

een maximum van € 5.000 per aanvraag. Dit artikellid staat in verband met artikel 6 lid 3. Indien met 

toekenning van alle aanvragen die aan de criteria voldoen het beschikbare subsidieplafond wordt 

overschreden, wordt het beschikbare subsidiebedrag van € 50.000,- naar rato verdeeld over die 

aanvragen.  Dit kan er toe leiden dat het subsidiebedrag wordt vastgesteld op een procentueel lager 

bedrag van de subsidiabele kosten en lager dan € 5.000,-. 

 

Artikel 8 Subsidievaststelling en verplichtingen van de aanvrager 

Uit lid 4 van dit artikel volgt dat, indien de opgevoerde activiteiten naar het oordeel van het college 

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

vastgesteld. Het college maakt deze beoordeling mede aan de hand van het aanvraagformulier dat 

de aanvrager heeft ingediend en aan de hand van de bepalingen in de regeling (inclusief de daarbij 

behorende toelichting).    


