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Hierbij treft u de nazending aan voor de vergadering op 22 september a.s. Het gaat om de vol
gende agendapunten:
- 6 Waterschapsverkiezingen

(bijlage CBCF 06-65); en
- 10 Plan van Aanpak Stuurgroep bedrijfsvergelijkingen

(bijlagen CBCF 06-69a tim c).

Tevens is een mededeling toegevoegd onder agendapunt 14. Het betreft:
- 14.6 Stand van zaken arbeidsmarktcommunicatie

(bijlage CBCF 06-78).
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Waterschapsverkiezingen 2008

Bijlage CBCF 06-65

Agendapunt 6

Het project verkiezingen is in volle gang. Onder de stuurgroep en projectgroep zijn vier
werkgroepen actief op de terreinen BJZ, communicatie, leTIbestanden en aanbesteding.
Tussen de verschillende werkgroepen is veel onderling contact. De werkgroepen worden
voorgezeten door een lid van de projectgroep. Zodoende komen aile disciplines tezamen
in de projectgroep en kan het totale overzicht worden gehouden.
De Werkgroep BJZ levert input aan het,Ministerie van Verkeer en Wat€rstaat ten behoeve
van de in ontwikkeling zijnde AMvB verkiezingen. Daarnaast wordt door de werkgroep
een handleiding waterschapsverkiezingen opgesteld en ontwikkelt de werkgroep een aan
tal modellen en formulieren (model-proces-verbaal, model-bekendmaking, model
protocol stemming en stemopneming, kandidaatstellingsformulier). De Werkgroep com~

municatie heeft een logo faten maken en ontwikkelt een communicatie-toolkit. Daarnaast
worden communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals (voorlichtings)boekjes, tv- en radio
spots, informatiebrochures, posters, StemWijzer of internetsite. De Werkgroep ICT/be
standen ontwikkelt het internestemmen en verzorgt onder meer de technische ontwikke
ling van het stembiljet, stemverwerking en responsverwerking. De feitelijke uitvoering
hiervan wordt door Het Waterschapshuis gedaan. De Werkgroep aanbesteding draagt
zorg voor de aanbesteding van print, mail en responsverwerking, het contract voor post-
bezorging en' aile overige aanbestedingszaken. '

Op dit moment wordt gewerkt aan een lijst centraal-decentraal. In deze lijst staat precies
aangegeven welke producten de projectgroep levert en wat de waterschappen in de aan
loop naar 2008 nog zelf moeten en/of kunnen doen. De leden van de Werkgroepen com
municatie en BJZ bespreken komende weken de Iijst centraal-decentraal met aile water
schappen. Het resultaat daarvan wordt voor de ledenvergadering van december in een
notitie verwoord. Tevens wordt een notitie opgesteld over de kostenverdeelsleutel van
het totale project. Het totale project is begroot op zo'n 16 miljoen euro. Welk bedrag
hiervan een waterschap uiteindelijk zal beta len is onder andere afhankelijk van het aantal
stemgerechtigden in het waterschapsgebied. Aan het einde van dit jaar wordt een voor
stel hieromtrent in de ledenvergadering besproken.

Inmiddels heeft de projectgroep twee 'deskundigenbijeenkomsten' georganiseerd. Voor
deze bijeenkomsten zjjn ambtelijke medewerkers uitgenodigd. Met hen wordt tijdens een
bijeenkomst over inhoudelijke onderwerpen gesproken. Aanwezigen geven input aan de
leden van de werkgroepen. In het najaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor wa
terschapsbestuurders en 'ambassadeurs' van waterschappen en worden de VOW en Ie
denvergadering bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Naast de wat meer algemene
deskundigenbijeenkomsten zullen de werkgroepen bijeenkomsten organiseren voor des
kundigen over specifieke onderwerpen.

De Wet modernisering waterschapsbestel (wijziging Waterschapswet) omvat belangrijke
wetswijzigingen voor de landelijke verkiezingen in 2008. Naar verluidt behandelt de
Tweede Kamer nog v66r de Kamerverkiezingen van 22 november a.s. het wetsvoorstel.
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Voor het project is het van befang snel duide/ijkheid te hebben over de inhoud van de
nieuwe wet. Immers, daarin wordt onder andere geregeld welke categorieen van belang
hebbenden er zijn, of er een lijstenstelsel komt, of kiesdistricten mogelijk zijn en voor
welke categorieen verkiezingen worden georganiseerd.
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