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Het doel van deze nieuwsbrief is om aile direct betrokkenen op de

hoogte te houden van wat er speelt rond het project landelijke

waterschapsverkiezingen 2008. Mochten er vragen/opmerkingen of

suggesties over deze nieuwsbrief zijn, stuur dan een bericht naar Rob

Spit (mail r.spit@wrd.nl), werkgroep communicatie.

De eerste nieuwsbrief...

De voorbereidingen op de waterschapsverkiezingen in 2008 zijn alweer begonnen. Met deze

nieuwsbriefwillen informeren wij u periodiek over de laatste stand van zaken. Aile

werkgroepen doen verslag. VeeI leesplezierl

Logo waterschapsverkiezingen
De projectgroep verkiezingen heeft ervoor gekozen om de verkiezingscampagne te laten

aansluiten op de campagne 'Nederland leeft met water'. Deze campagne doet het goed bij het

publiek. Daarnaast was het oak een wens van een aantal waterschappen om 'Nederland leeft

met water' nadrukkelijk te laten terugkomen bij de verkiezingen. Deze massamediale

campagne gaat ook de komende jaren nog verder en uit onderzoek blijkt dat de

bewustwording rond het thema groter is geworden,

Ook in het logo (zie hierboven) van de waterschapsverkiezingen speelt het beeldmerk van

'Nederland leeft met water' een grate rol. Het logo is 1 juni 2006 gepresenteerd op de

deskundigendag waar namens (bijna) ieder waterschap een BJZ, communicatie en reT
deskundige aanwezig was.

Van de project/eider...

November 2008 wordt een belangrijke periode in de geschiedenis van de waterschappen.

Voor het eerst zijn er op het zelfde moment verkiezingen voor aile waterschapsbesturen, We

nemen dan oak afscheid van het personenstelsel dat eeuwenlang de basis is geweest voor de

samenstelling van de waterschapsbesturen. De verkiezingen vinden plaats (voor de

ingezetenen) via het lijstenstelsel.
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De ledenvergadering heeft besloten de verkiezingen gezamenlijk te organiseren en om

stemmen via Internet mogelijk te maken. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit

grote en mooie project werken we met een projectstructuur. Bovenaan deze struetuur staat

een stuurgroep onder leiding van de voorzitter van de Un ie, Sybe Schaap. Daaronder hangt

de projectgroep, en daaronder werken een aantal werkgroepen.

De projectgroep is al in 2005 gestart met de werkzaamheden. Inmiddels is al veel werk verzet.

Zo heeft de ledenvergadering van de Unie ingestemd met het koepelplan voor het project. In

de ledenvergadering van december dit jaar staat een voorstel voor de kostenverdeelsleutel op

de agenda en een opzet voor wat centraal wordt opgepakt en wat de waterschappen zelf voor

de verkiezingen (kunnen) gaan doen. De werkgroepen leggen op dit moment de laatste hand

aan de deelplannen. In december zal de projectgroep deze omsmeden tot een integrale

planning voar het tataal. Dit wordt het belangrijkste werkdocument voor de projectstructuur.

U ziet dat het project al goed op gang .is gekomen.

De projectgroep wil de waterschappen zoveel mogelijk betrekken bij haar werkzaamheden.

Van tijd tot tijd worden er daarom 'deskundigendagen' gehouden voor medewerkers van

waterschappen. Verder werken de werkgroepen met contactpersonen die hun vakgenoten op

de hoogte houden van de ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief past ook in dit beleid.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen of behoefte heeft aan nadere

informatie.

Ad Stoker

Project/eider

astoker@wve.n/

Van de werkgroep bestanden...

De besprekingen van de werkgroep hebben tot nu toe het volgende opgeleverd :

• De werkgroep adviseert om 1 centraal bestand ingezetenen te vragen aan het BPR,

(Basisadminlstratie Persoonsgegevens en Relsdocumenten) als dat kan.

Er is uitgezocht welke controles er moeten worden ultgevoerd op het bestand

ingezetenen

Er is een aanzet tot een procedurebeschrijving van het aanleveren van gegevens van

het BPR (via de waterschappen?), het uitvoeren van de controles, de terugmelding

naar de waterschappen met betrekklng tot probleemgevallen en de verwerking tot het

standaardformaat KiO van het kiezersregister dat nodig is voor de

waterschapsverkiezingen 2008 met het s temsysteem RIES.
waterschaps
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Over de levering van gegevens vanuit het GBA (Gemeentelijk Basis Administratie) is contact

geweest met het BKR. Het resultaat hiervan is dat niet duidelijk is of en wanneer het leveren

van 1 landelijk bestand dan wei 26 afzonderlijke bestanden mogelijk zou zijn in plaats van de

levering Via de gemeenten aan de waterschappen (ca. 450 bestanden), zoals nu het geval is.

De reactie van het BPR naar aanleiding van het overleg is:

In aile gevallen met betrekking tot de levering van gegevens voor de verkiezingen 2008 wilen

de a utorisaties moeten worden aangepast. De hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid is, moet

nadrukkelijk worden meegenomen in de tijdplanning. Vanwege de introductie van het

Burgerservicenumm,er is via de Unie van Wi'lterschappen en Het Waterschapshuis al oyerleg

gaande met het BPR over de ontwikkeling van een modelautorisatie voor aile waterschappen.

Het is te prefereren dat in dit model besluit de nieuwe situatie met betrekking tot de

verkiezingen zal worden meegenomen.

Verder stelt het BPR dat, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de relatie tussen

Het Waterschapshuis en de waterschappen juridisch contractueel moet worden vastgelegd in

overeenkomsten en mandaatbesluiten.

Deze problematiek is gesproken met de juridische werkgroep. Het verslag van het overleg zal

worden voorgelegd aan de projectgroep Waterschapsverkiezingen 2008 om de problemen met

de afstemming met het BPR te bespreken.

De werkgroep Bestanden zal waarschijnlijk het standpunt gaan innemen om de procedure te

beschrijven uitgaande van de levering via de waterschappen van 27 bestanden. Er zal zoveel

mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat in 2007 zal blijken dat het

anders kan (b.v. llandelijk bestand).

Jacques Hoeijenbos

Voorzitter werkgroep bestanden

Jacques. Hoeifenbos@rijnland.net

Van de werkgroep communicatie...

Communicatieplan in ontwikkeling

De werkgroep communicatie is op dit moment bezig met het opstellen van het

communicatieplan voor de Waterschapsverkiezingen 2008. In dit plan beschrijven we o.a. de

landelijke campagne en de communicatiedoelen, die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast

gaan we in op hoe de landelijke campagne zich verhoudt tot de regionale campagnes van

individuele waterschappen.
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Met de landelijke campagne (en overige communicatiegerelateerde activiteiten) bedoelen we

zaken, die de werkgroep communicatie centraal oppakt. Denk a.a. aan het verkiezingslogo,

Postbus 51-spots, webportal en een informatienummer. Hoe de waterschappen de regionale

campagnes invullen is in principe aan de waterschappen zelf. We doen daarvoor in het

landelijke plan wei een aantal suggesties. We stellen een toolkit beschikbaar met (digitale)

middelen, die de waterschappen kunnen gebruiken om hun campagne zo goed mogelijk te

laten aansluiten op de landelijke campagne.

Het communicatieplan voor de landelijke campagne is in de loop van het eerste kwartaai 2007

gereed, waarna de water'schappen het ontvangen en kunnen beginnen met het apstellen van

hun eigen, aanvullende communicatieplan. Overigens vragen we voor het definitief maken van

het plan de communicatiecontactpersonen bij elk waterschap nog om een reactie op het plan.

Aanbesteding inkoop media

De werkgroep Communicatie heeft ook als taak om te bekijken of een collectieve media-inkoop

voordelen voor de individuele waterschappen kan opleveren en hoe we dat dan het best

kunnen oppakken. Wij willen wij de inkoop van media begin volgend jaar gaan aanbesteden.

We denken dan aan:

1. RTV, we willen in ieder geval gebruik maken van Postbus 51

2. Print

3. Online media (Internet)

Voordelen collectiviteit:

Er zal door collectief inkopen en plaatsen een aanzienlijke besparing optreden als gevolg

van de schaalvergroting. Per mediumtype zal het voordeel verschillen.

Print (regionale dagbladen en huis aan hUisbladen)

Grote combinaties zijn goedkoper dan edities van dagbladen. Wij schatten in dat de besparing

zal liggen tussen 15 en 25%,

Regionale radio en TV

Door gebruik te maken van een combinatie van aile regionale publieke en/of commerciele

zenders is een besparing van minimaal 50% te behalen t.o.v. het individueel inschakelen van

deze zenders.

Outdoor

Door het inkopen van grote(re) pakketten is een voordeel t.o.v. lokale of regionale inkoop van

ca 10 a 15% te realiseren. Door gezamenlijk te adverteren kunnen oak landelijke media, o.a.

TV (waaronder Postbus 51) Radio, Outdoor en landelijke dagbladen ingeschakeld worden.

Voo,zitter werkgroep communicatie

Carine Jansen

c.jansen@wrii.n/
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Van de werkgroep bestuurlijk- juridische zaken

Terugkoppeling regio's

Aile leden van de werkgroep bestuurlijk- juridische zaken (bjz) hebben regionaal een aantal

waterschappen onder hun hoede. De werkgroepleden zijn het aanspreekpunt voor de

voorbereidingen van de verkiezingen. Tevens kan er wederzijds informatie worden

uitgewisseld. In de werkgroep is afgesproken dat de werkgroepleden in december 2006

contact opnemen met hun waterschappen om de stand van zaken door te nemen. Bovendien

wordt een aantal producten van de werkgr?ep voorgelegd die in concept gereed zijn,

waaronder het deelprojectplan en een vraag en antwoordenlijst. De contactpersonen van de

waterschappen worden hiervoor uitgenodigd. Voor aile stukken die met de region ale

contactpersonen worden besproken geldt dat opmerkingen in de werkgroep bjz worden

teruggekoppeld.

Memo centraal - decentraal

Naar aanleiding van de Unie bijeenkomst (deskundigendag) op 1 juni 2006 bij Waternet te

Amsterdam bleek dat er grate behoefte bestond aan meer inzicht in de verdeling van

werkzaamheden. Met andere woorden: wie doet wat? De werkgroep bestuurlijk- juridische

zaken heeft in de afgelopen periode een memo gemaakt met een overzicht van de

werkzaamheden die centraal door de werkgroep bjz zullen worden opgepakt. Oak is een

overzicht gemaakt van de werkzaamheden die decentraal door de waterschappen zelf zullen

worden voorbereid. Deze opzet centraal-decentraal is reeds eerder toegezonden naar de

contactpersonen verkiezingen bij de waterschappen voor nadere suggesties en commentaar.

Afgezien van een aantal kleine correcties Gaven de reacties aan dat de opzet vrijwel

ongewijzigd kon blijven. De memo centraal - decentraal is inmiddels dan oak voorgelegd aan

de projectgroep en de stuurgroep en zal binnenkort worden verstrekt aan de contactpersonen

bij de waterschappen.

Deelprojectplan

Het deelprojectplan voar de verkiezingen bevat een overzicht van de activiteiten en producten

die door de werkgroep bjz in de aanloop naar de verkiezingen worden voorbereid en

uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan allerlei modelformulieren in verband met de

registratie van de lijsten, de kandidaatstelling en bijvoorbeeld de diverse processen-verbaal

voor de zittingen van het stembureau. Daarnaast is per activiteit aangegeven wanneer dit

gereed dient te zijn en wie daarover beslist. Het deelprojectplan zal zoals hiervoor vermeld

eveneens worden voorgeiegd aan de waterschappen voor suggesties en commentaar.

Vraag en antwoordenlijst

In verband met de gewijzigde systematiek van verkiezinge n en bestuurssamenstelling zullen

een aantal zaken voor 2008 nieuw zijn. De werkgroep heeft geprobeerd am - analoog aan een

door de VNG gemaakt model - een vraag en antwoordenlijst te produceren met daarin een
waterschaps
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overzicht van de naar verwachting meest voorko mende vragen over de verkiezingen. Deze lijst

is in concept gereed en zal binnenkort worden voorgelegd aan de contactpersonen voor

aanvullingen.

AMvB

Naar verwachting zal Verkeer en Waterstaat in januari 2007 het ambtelijk concept van het

Waterschapsbesluit naar buiten brengen. De regeling van de waterschapsverkiezingen vormt

een onderdeel van deze AM vB, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de

bepalingen van de Kieswet en het Kiesbesluit, en voor het internetstemmen bij de regelgeving

van het min/sterie van BZK rond de Experimentenwet Kiezen op afstand.

In de Uniebijeenkomst op 4 december 2006 zijn de hoofdlijnen van het komende

waterschapskiesrecht gepresenteerd. De 'hand-outs' van deze presentatie zullen in december

2006 kunnen worden besproken met de regionale contactpersonen. Zodra de conceptteksten

van de AMvB bekend zijn, zullen deze aan de contactpersonen worden verstrekt.

Voorzitter werkgroep BJZ

Harry Bouwman

h. bauman@noorderzij/vest.n/
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