
Qaval 3le vow€
t

lo lcvwe .A.. . • 3 UootI

g ALGEMENE e LokaalWATERSCHAPS
Nl&t polltl&tc PARi ~ ~"'~~:2Rre

wel deskundig! ¿äff:äúa•

@ E 3 Christen

PvA WaterNatuurtijk Unie

Amendement 'Het een kan niet zonder het ander'

Wijziging financiering 'Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer'

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 26 september
2022, gelezen hebbende het voorstel "Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer",

Constaterende dat:
Voor de "Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer" in de begroting 2023 een
budgetreservering van € 50.000 nodig is;
Het waterschap voor aanmerkelijke kosten staat om de waterschapsverkiezingen 2023
mogelijk te maken;
Het merendeel van de in de meerjarenraming en voorjaarsnota 2023 begrote kosten
bestemd is voor de inkoop van de landelijke campagne van de Unie van Waterschappen, en
voor de dekking van de kosten van de gemeenten in het beheersgebied voor het organiseren
van de waterschapsverkiezingen;
Voor het waterschap zelf van de in de meerjarenraming en voorjaarsnota 2023 begrote
kosten een relatief beperkt vrij besteedbaar budget resteert;
Van de vrij besteedbare € 200.000 in 2022 al voor ongeveer € 40.000 kosten zijn gemaakt,
c.q. verplichtingen zijn aangegaan, en voor 2023 ongeveer € 160.000 resteert;
Als uit de voor 2023 nog beschikbare € 160.000 de budgetreservering van € 50.000 voor de
regeling gedekt moet worden dit per saldo afdoet aan de beoogde doelstellingen met de
introductie van de "Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer".

Overwegende dat:
Het voor de waterschapsverkiezingen net zo van belang is dat het waterschap door
voorlichting de kiezer in het algemeen inzicht geeft in haar taken en werk, als het van belang
is dat de aan de waterschapsverkiezingen 2023 deelnemende politieke groeperingen en
kandidaten aan kiezers inzichtelijk maken waarvoor de kiezer kiest met zijn of haar stem;
Het in de meerjarenbegroting voor de verkiezingen beschikbare vrij besteedbaar budget
beperkt is;
De bevoegdheid voor het onttrekken en toevoegen aan algemene en bestemmingsreserves
(waaronder tariefsegalisatiereserves) voorbehouden is aan het algemeen bestuur.
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Besluit:
Het voorstel in de adviesnota te wijzigen door in beslispunt 2 de zin
"De dekking voor deze regeling uit het besteedbare verkiezingsbudget van € 200.000,-- te
halen"
te wijzigen in
"In de begroting van 2023 het verkiezingsbudget op te hogen met een bedrag van € 50.000
en deze extra kosten in 2023 voor 50% te dekken uit de tariefsegalisatiereserve
watersysteembeheer en voor 50% uit de tariefsegalisatiereserve zuiveringsbeheer".

Toelichting:
Naast een gezamenlijke landelijke voorlichtingscampagne van de Unie van Waterschappen
voeren de 21 waterschappen hun eigen voorlichtingscampagnes waarbij de regionale
thema's voor het voetlicht worden gebracht. De totale voorlichtingscampagnekosten lopen
in de miljoenen euro's.

Op hun beurt voeren de aan de verkiezingen deelnemende partijen verkiezingscampagnes
om hun eigen standpunten op die regionale thema's voor de kiezers helder te maken.

De landelijke en regionale voorlichtingscampagnes duiden vooral de thema's die bij
waterschappen spelen. Het gaat over de taken waar een waterschap voor gesteld staat en
het hieraan heeft gedaan. Deze voorlichtingscampagnes houden op bij zaken als een
stemhulp, een eenmalige verkiezingskrant, een campagnefilm van elk van de partijen op de
website van het waterschap, en de slogan "Er valt wat te kiezen." Vervolgens zijn de aan de
verkiezingen deelnemende partijen aan zet.

De zichtbaarheid en het bereik van de aan de waterschapsverkiezingen deelnemende
partijen is zeer beperkt. Meer dan bij andere verkiezingen moet de kiezer zich actief
verdiepen in de verschillen tussen partijen. Dit komt mede omdat de
verkiezingscampagnebudgetten (direct of indirect) van de deelnemende partijen klein zijn.

Meer budget betekent dat de aan de verkiezingen deelnemende partijen meer en beter
verkiezingscampagne kunnen voeren. Meer budget maakt dat de partijen wat beter uit de
schaduw van de gelijktijdig georganiseerde provinciale statenverkiezingen kunnen treden, de
kiezers beter bereiken met hun visie op de thema's die bij het waterschap spelen, en
bijdragen aan de beantwoording van de vraag 'Wat valt er te kiezen?'.

De effectiviteit van landelijke (Unie van Waterschappen) en regionale
voorlichtingscampagnes van waterschappen zijn niet optimaal voor de beantwoording van
deze vraag. Met de "Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer" is dit naar verwachting
aanmerkelijk beter. Het een kan niet zonder het ander. Een budgetverhoging van € 50.000 in
de begroting maakt dit mogelijk met als opbrengst een naar verwachting kwalitatief beter
verkiezi ngsresu Itaat.

Pagina 2 van 3
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Astrid Meier

Marja van der Tas
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Theo van Es

Auke Terlouw

Stephan de Bruin
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