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De leden van de Stuurgroep landelijke verkiezingen 2008

BIJLAGE
1.24

Bezoelwdres

Koningskade 40

2596 AA Den Haag

Postadres

Postbus 93218

2509 AE Den Haag

Te1efoon

070 3519751

Fax

070 35446 42

datum

23 februari 2007

bijlage(n)

SLY 07-1 tim SLY 07-3,5
en 6

betreft

vergadering van 2 maart a.s.

ons kenmerk

35876 BJZJRR

uw kenmerk

contactpersoon

dhr. MAH. van Esch

e·mail

resch@uvw.nl

doorkiesnummer

070351 9868

AGENDA voor de Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008 van:

vrijdag 2 maart 2007 bij de Unie van Waterschappen.
Koningskade 40 te Den Haag, aanvang 15.00 uur

1. Opening.

2. Verslag stuurgroepvergadering van 30 november 2006
(bijlage SLY 07-1).

3. Mededelingen door de projectleider
(stand van zaken projectgroep, werkgroepen, e.d.)

4. Projectorganisatie en Integrale planning van het project
(bijlagen SLY 07-2 en 5).

5. Concept-volmacht
(bijlage SLY 07-3).

6. Werving lijsten
(bijlage SLY 07-4; wordt nagezonden).

7. Brief van Waterschap Zeeuws Vlaanderen inzake kostenverdeelsleutel
(bijlage SLY 07-6a en b).

8. Rondvraag en sluiting.
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Verslag Agendapunt

2

van de Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008
van 30 november 2006 te Leusden

Aanwezig
dr. S. Schaap, voorzitter, drs. e.G. Groothuis, ir. A. Haitjema, mr. H.J.M. Havekes, drs. H.J. Loi
jenga, drs. L.H.J. Verheijen, mw. drs. J.M. de Vries en mr. MAH. van Esch, secretaris

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heer Van Esch wordt als nieuwe (prdject)secretaris
welkom geheten. Er zijn geen afmeldingen.

2. Verslag van de Stuurgroepvergadering van 8 mei 2006
Op pagina 3 bij intellectuele eigendom wordt gewezen op open source software. Oat moet
goed worden geregeld: hoe eerder, hoe voordeliger. Overigens is het beheer belangrijker
dan het bezit. Goed borgen. Samen met het ministerie van BZK aanpakken. BZK heeft be
lang bij veilig en transparant.
Het wetsvoorstel Modernisering waterschapsbestelligt nu bij de Eerste Kamer. Inbreng is
mogelijk tot 5 december as. IPO vindt maatwerk gewenst. Er zijn nog reacties te verwachten
van LTO, VNO/NCW, e.d. Na het overleg van 7 december wordt een notitie aan de leden
verzonden. Enkele waterschappen overwegen om kiesdistricten te handhaven met het oog
op de regionale vertegenwoordiging. De concept-AMvB's gaan de inspraak in. Tijdens de
bestuurlijke bijeenkomst op 4 december as. wordt er op ingegaan. De restzetel hoort bij
voorbeeld niet te gaan naar een partij die autonoom onder de drempel bIijft.
Onder dankzegging aan de vorige secretaris wordt het verslag vastgesteld.

3. Mededelingen door de projectleider
(stemwijzer/kieskompas; bindingsdocument; heisessie van de projectgroep in december).
Er is een gesprek geweest met Kiescompas: interessant alternatief. Komt een volgende keer
in de stuurgroep. Hoe kunnen we het borgen, objectiveren? Keuzes niet teveel sturen. Het
bindingsdocument is in de maak. De insteek is niet een gebrek aan vertrouwen maar de
wens van de marktpartijen waarmee namens de waterschappen zaken zullen worden ge
daan. Verder wijst de projectleider op de komende heisessie van de projectgroep waarin de
deelplannen zullen worden samengevoegd tot een integrale detailplanning. Na vaststelling
wordt dit gecommuniceerd met de waterschappen.
Ook wordt teruggeblikt op het internetstemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen.
De bemensing van het project gaat nu goed. Er is veel contact, het zal goed in de gaten ge
houden worden. Wellicht ook meer als een project uitvoeren: capaciteit en middelen. Een en
andergoed organiseren aan de voorkant.

4. Stand van zaken werkgroepen door de projectleider
De werkgroep BJZ draait goed. Bram van Strijen zorgt voor wisselwerking met het ministe
rie van Verkeer & Waterstaat.
De werkgroep ICT en de werkgroep Bestanden pakken de draad op. Er is contact geweest
met eBP (college bescherming persoonsgegevens).
De werkgroep Aanbesteden komt volgende week bij elkaar.
De werkgroep Communicatie loopt ook goed maar wordt geconfronteerd met een verloop
onder de medewerkers. Opgemerkt wordt dat de campagne 'Nederland leeft met water' on
hold is gezet. We zouden verder kunnen met 'Nederland kiest voor water'. Kan dat dan
nog? Is het ministerie bereid om in de regio verder te gaan?
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Daarnaast zouden we de arbeidsmarktcommunicatie volgens de VDW kunnen verbinden
met de verkiezingen en landelijke promotie. Eventueel koppelen met KRW (budgetten be
nutten). Speelt in dezelfde periode. Wei vasthouden aan het bestaande logo van 'Nederland
leeft met water'. We moeten vooral zichtbaar blijven.

5. Notities over Centraal en decentraal (respectievelijk BJZ en COM)
Er zijn twee inventarisaties opgesteld. Aandacht wordt gevraagd voor het inrichten van een
callcenter en de relatie met het waterschap. Doorpluggen naar mensen die specifieke vra
gen kunnen beantwoorden. Ervaringen met een extern callcenter zijn niet positief. Goed kij
ken naar ervaring en inrichting frontoffice-backoffice.
Uitgangspunt moet zijn dat we lOveel mogelijk centraal doen! Zodoende heel veel dubbel
werk en fouten voorkomen. Het gaat daarbij om formats maken, standaardiseren.

6. Kostenverdeling
Het is de bedoeling dat er nog eens goed gekeken wordt naar de aantallen ingezetenen. En
met betrekking tot de voorschotten wordt er op gewezen dat die in bepaalde gevallen minder
dan de helft bedragen van de totale bijdrage. Voor de afrekening in 2008 moet op tijd nadere
informatie bekend zijn (Voorjaarsnota). De gebruikte aantallen zijn overigens indicatief. Om
te laten zien in de ledenvergadering. De werkelijke afrekening zal plaatsvinden op basis van
de inwoneraantallen van 2008 (nacalculatie). De voorzitter geeft aan dat we de discussie in
de l V moeten dichttimmeren. De keuze valt op de verdeling van 80-20.

7. Postbus 51
Doel is gedragsbel'nvloeding. We zijn overgeleverd aan de RVD. Het gaat oOk om opkomst
bevordering. Tijdig inkopen is waarschijnlijk voordeliger.
Publieke omroepen maken mooie documentaires. Waterschappen hebben al verschillende
keren meegedaan. Er is nu geen centraal budget voor vrijgemaakt. Hoe meer waterschap
pen meedoen, dan wordt het per waterschap goedkoper. Is uiteindelijk forse investering.
Hoe denkt de werkgroep Communicatie erover?

8. Financiering projectleider
De projectleider wordt uit het projectbudget aan het waterschap Vallei & Eem betaald over
eenkomstig de hierover met betrokkenen gemaakte afspraken.

9. Ingekomen stuklbijeenkomst van 4 december as.
Men verwacht een behoorlijke opkomst (circa 85 aanmeldingen), gemengde samenstelling.

10.Rondvraag
Nieuwe data voor 2007: vrijdag 2 maart (15.00 uur op het Uniebureau), woensdag 23 mei
(16.00 uur bij HHNK te Edam), vrijdag 14 september (14.00 uur te Leusden) en vrijdag 9
november (14.00 uur te Leusden).
Hoe worden de verenigingen (Iandelijk eli regionaal) benaderd? Bijeenkomsten? Doen!

11. Sluiting
De voorzitter wenst aile leden een goede thuiskomst.
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2007
Januari Februari Maart April Mei Juni

==-1 Vaarbereiding (januari)
1.1 Gebiedsafbakening helder hebben. (D2)
1.2 Technisch ontwerp stembescheiden testen. (01)
1.3 Ontwerpkeuze internetstemmen. (0) (B) (Waterschapshuis)
Centraal-decentraal; relatie Kiesbesluit.
1.4 Amvb klaar. (BJZ)
1.5 Opdrachtbevestiging aan Waterschapshuis door UvW.
1.6 Communicatiel?)an. (C)
1.7 Procedures bestandsopbouw. (D2)
1.8 Start bestekopbouw aanbestedingen. (A) (02) (C )
Zie uitwerking in Contractoverzicht.
1.9 Bindingsdocument. (A)
1.10 Start gesprekken stemwijzer/kieskompas. (C )
1.11 Historie nakijken (documenten doornemen). (Ruud)
1.12 Gesprek met BPR. (Ruud)
1.13 Start voorbereiding modellen en formulieren. (B)
1.14 Begroting 2007: geld van waterschappen. ,.

1.15 Vaststellen datum start campagne in 2008 (1 e week maart).
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2 Vervolg (februari)
2.1 Opdracht aan wg bestanden van Waterschapshuis.
Opzet bestandenopbouw; applicatie; gegevens verzamelen.
2.2 Extranet opbouwen op www.waterschapsverkiezingen.nl
Zelfstandig (gebrek ondersteuning Uniebureau)?
2.3 Eerste gesprekken met Postbus 51. (C )
2.4 Pitch ontwerpbureaus. (C )
2.5 Nieuwe bewindspersoon

~
3 Activiteiten (maart)
3.1 Prototype van het internetstemmen. (01)
3.2 Besluit stempakket. (projectgroep)
3.3 Overleg VenW stembiljet. (Bram)
3.4 Tweede nieuwsbrief verzenden.
3.5 Stempakket voorleggen aan TNT. (D1)
3.6 Stuurgroep van 2-3: volmacht,
werven van Iijsten, integrale planning.

4 Activiteiten (april)
4.1 Bestekken voor aanbesteding afronden. (A)
Print en mail.
4.2 Bestekken voor aanbesteding afronden. (A)
Com.

~
5 Activiteiten (mei)
5.1 Publicatie aanbesteding. (A)
5.2 Voorstel Postbus 51 inleveren bij RVD. (C )
5.3 Stuu!.groep v§in 23-5: .Postbus ~_~, mediamix, stempakket,
comm~nicatiep!~n. ad~~e.s stemwijzer-kieskompas, kieswijzer.
5.4 Publicatie aanbesteding Com. (C)
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6 Activiteiten Uuni)
6.1 Start opstellen draaiboek.
Centraal. (01)
Oecentraal. (B)
6.2 Opdracht verstrekken. (C )
Stemwijzer-Kieskompas.
6.3 Opdracht verstrekken. (C )
Com.
6.4 Voortgangsrapportage bestanden. (02)

2007 /

Juli Augustus September Oktober November December

c=-
7 Activiteiten (jufi)
7.1 Presentatie modellen en formulieren (B)
incl. gegevens voor indienen via internet

~
~ ..

9 Activiteiten (september)
9.1 Selecteren callcenter (C )
Rol en taak.
9.2 GBA autorisatie gereed (02)
9.3 O-meting uitvoeren (C )
9.4 Stuurgroep van 14-9: geen handige datum?
9.5 Benoeming leden beoordelingscommissie (Pg)
N.B. Harry 40! (vieren)



10 Activiteiten (oktober)
10.1 Tweede bestuurdersbijeenkomst.
10.2 Starten testen. (01)
10.3 Oefenen stuf met waterschappen. (02)
1004 Beoordelen offertes.
10.5 Go/no go Postbus 51.
10.6 Bijeenkomst over Kiesbesluit. ...

10.7 Voorbereiden advies ondersteuning Iijsten. (C)

~OVembelJ
11.1 Gunning contract. (Sg)
Print en mail.
11.2 Overleg contractant met TNT.
11.3 Gunning m.m. contracten.

11.4 Stuurgroep van 9-11: advies ondersteuning lijsten.
11.5 Organisatie "achtervang". (B)
Be06rdeling aanduidingen.

11.6 Bijeenkomst interne projectleiders. (C)
11.7 Opleveren software registratie. (02)

~
12 Activiteiten (december)
12:_~ Opleveren draaiboeken. (B) (01)
12.2 Presentatie O-meting? (C)
12.3 Heisessie projectgroep.
12.4 Gebiedsafbakening. (02)

12.5 Oplevren versie 1 FAQ's.

12.6 Content van internet-site.



2008
Januari Februari Maart April Mei Juni

I=-:
13 Activiteiten (januari)
13.1 Vaststellen virtuele stembHjet.
13.2 Waterschapsverkiezingen.nl online. (D1)
13.3 Voorbereiden mandaatbesluit stembureau. (B)
13.4 Officiele start Verkiezingen 2008.
13.5 01J~rhandigen dra<:li~oeken. (allen)
13.6 Openstellen mogelijkheid registratie. (WPPN)
13.7 TV & Radiospots. (C)
13.8 Presentaties doelgroepen voorlichting. (C)..

14 Activiteiten (februari)
14.1 Benaderen befangengroeperingen.
14.2 Deeltesten stembescheiden, (01) "

14.3 Gebruikerstesten. (01) (C )
N.B. Corine 401 (vieren)....

15 Activiteiten (maart)
15.1 Plan van TNT postbezorging en retour. (PI)

16 Activiteiten (april)
16.1 Ketentest. .... ..,

17 Activiteiten (mei)
17.1 Vier regiobijeenkomsten
voor verkiezingsteams. (C )



~
18 Activfteiten ljuni)
18.1 Bijeenkomst interne projectleiders,

.' . deskundigen. (C )
18.2 Gebiedsafbakening controleren. (02)
18.3 Inrichten iniMle gegevens. (02)
18.4 Bevriezen software stemdienst. (WH)
18.5 Opleveren software
kiezersregisters. (02)
18.6 Protocol stemming en
stemopneming. (B) (WH)
18.7 Brief sturen naar geborgde zetels.

2008
Juli Augustus September Oktober November December ..

~
N.B. Marco 401 (vieren)

~
~

21 Activiteiten (september)
21.1 Kandidaatstelling 16-9. (B) ,

21.2 Start communicatiecampagne. (C)
21.3 Script callcenter. (C ) (WH)
21.4 FAQ bijwerken. (Pg)
21.5 Oefinitieve bepaling kiesregister. (02)
21.6 Start inrichten stemwijzer-kieskompas. (C ) (02)
21.7 Gebiedsafbakening bepalen. (02}
21.8 Gebiedsafbakening bepalen. (02)

.'--

Beschikbaar stellen aan derden.
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22 Acliviteiten (oktober)
22.1 Na 6 oktober genereren van referentiebestanden. (WH)
En bestanden printmail.
22.2 Publiceren van referentiebestanden. (C)
Op internet + staatscourant.
22.3 Bij leverancier alles aanleveren op 8 oktober. (01)
22.4 Stemdienst laden met kandidaten. (01)
22.5 Schouw onafhankelijk.
22.6 Verificatie per waterschap. Teststemming.
22.7 Steekproeven perwaterschap (controleplan). (01)
22.8 Installatie voorziening verstrekken duplicaten en opleiding. (01)

---23 Verkiezingen (november)
23.1 Stembescheiden op vrij 14 november aan TNT.
23.2 Www.internetstemmen.nl op ma 17 november open.
23.3 Einde stemming op di 25 november..
23.4 Stemopneming op we 26 november.
23.5 Landelijke uitslagenavond op do 27 november.
23.6 Excuusbrieven overledenen.
23.7 Vervangende stembescheiden. (01)
23.8 Vaststellen betrouwbaarheid productieomgeving 1-11. (02)

. ) ~
24 Afronding (december)
24.1 Kennisgeving aan kandidaten etc.
24.2 Stemcontrole.
24.3 Uitslag vast stellen.
24.4 Uniebestuur/LV.
24.5 Evaluatie.

RvE, 7-8 december 2006, Nunspeet
22,02,2007 BJZlRR SLV/35883


