
Amendement "Punt op de i"

Wijziging "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" en het
amendement "minder risico",

Constaterende dat:
Ook in de op grond van het amendement 'minder risico' aangepaste opzet van de "Regeling
partijen beter in beeld van de kiezer" het college uiterlijk binnen 4 weken na sluitingsdatum
van de tender beslist. De aanvraag tot en met uiterlijk 14 februari 2023 kan worden
ingediend en de aanvrager derhalve uiterlijk op 14 maart 2023 een beschikking ontvangt.

Overwegende dat:
Het onwenselijk is dat partijen langer dan nodig is in onzekerheid blijven of kosten gemaakt
voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 lid h en in artikel 4 van de "Regeling partijen beter
in beeld bij de kiezer" subsidiabel zijn.

Besluit:
1. Artikel 6 lid 2: De beschikbare middelen worden verdeeld conform het tender-principe

waarbij - in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de verordening- aan alle aanvragen die
voldoen aan de eisen van artikelen 3 en 5 van deze regeling, een subsidiebedrag wordt
toegekend

Te wijzigen in:

De middelen worden toegekend conform het principe van 'first come first serve' waarbij- in
afwijking van artikel 5, tweede lid, van de verordening- aan alle aanvragen die voldoen aan
de eisen van artikelen 3 en 5 van deze regeling, een subsidiebedrag wordt toegekend.

2. Artikel 7 lid 1 van de regeling te wijzigen van: '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.'

3. In: 'In afwijking van artikel 9, vierde lid, van de verordening, beslist het college uiterlijk
binnen 4 weken na indiening van de aanvraag, zoals genoemd in artikel 3, derde lid, en voor
zover de aanvraag voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 5.'

34 Het Dagelijks Bestuur te mandateren de 'Toelichting behorend bij de 'Regeling partijen beter
in beeld bij de kiezer" met inachtneming van de hierboven genoemde wijzigingen vast te
stellen.
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Toelichting:
Op grond van amendement "minder risico" is het niet meer nodig te wachten met de
beschikking totdat alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in de gelegenheid zijn
geweest om een aanvraag in te dienen, daarna de balans op te maken en vervolgens het
voor elk van de partijen beschikbare bedrag vast te stellen.
Het amendement maakt het mogelijk een aanvraag te beoordelen en uiterlijk binnen vier
weken na de aanvraag een beschikking af te geven. In principe kunnen partijen aldus eind
januari 2023 al een beschikking en daarmee zekerheid hebben,

Ondertekening:
AWP:
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