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10.2

Stand van zaken Project Landelijke Verkiezingen 2008

De Stuurgroep Landelijke Verkiezingen 2008 vergadert op 14 september 2007. Op de agenda
staan het communicatieplan (waaronder een bijlage over de pers), de strategieE3n van de aan
bestedingen van het stempakket en van de mediamix, de concept-overeenkomst met Het Wa
terschapshuis (waarover een second opinion van Deloitte).
De aanbestedingen hebben hoge prioriteit in de afgelopen maanden gekregen, gelet op de ge
wenste publicatiedatum en de geplande gunning voor het einde van het jaar. Voor een goede
kwaliteit is het bureau Emeritor ingehuurd en eind september zal met bureau Corvers Procure
ment Servicve$ een tenderboard voor de aanbesteding vari het stempakket worden gehouden.
Het advies van Deloitte zal invloed hebben op de formele relatie tussen de contractspartijen
Unie en HWH en vooral bij de inrichting van de uitvoeringsfase een rol spelen, Hiervan is de
ICT een zeer belangrijk onderdeel hetgeen goed geborgd zal moeten worden. De Projectgroep
Landelijke Verkiezingen 2008 zal begin november in een aparte bijeenkomst deze uitvoerings
fase nader bespreken en vorm geven.
Ondertussen is de werkgroep BJZ nog druk bezig met het opstellen van documenten voor in
een handboek, zoals een overzicht van de verkiezingsdata, een lijst van vragen en antwoorden,
formulieren voor registratie en dergelijke. Het Waterschapsbesluit ligt nog voor advies bij de
Raad van State en kan hopelijk op 1 januari a.s. in werking treden.
Inzake de communicatie is het gelukt om deel te worden van de Postbus 51 campagne over
Nederland leeft met water,
Verder kan gewezen worden op contacten met BPR inzake de aanlevering van bestanden, met
de Kiesraad en ICTU over het internetstemmen, de onderhandelingen met TNT Post over het
verzenden van de enveloppen.
De projectsecretaris heeft in augustus/september de interne projectleiders van de waterschap~

pen gesproken en de relaties nog eens aangehaald. Aile waterschappen hebben de volmacht
opgestuurd, de bUdgetten zijn geregeld in de begrotingen van 2008 en de benodigde capaciteit
voor de interne uitvoering van de verkiezingen is bekend. De interne communicatie tussen de
projectorganisatie en de waterschappen krijgt verder vorm door de deskundigenbijeenkomsten
(Iaatst gehouden in juni in Lelystad), de workshops, de nieuwsbrieven, het extranet van de Unie
en directe contacten.
Op 17 januari as staat de start van de uitvoering van het project gepland en zal voor belangstel
lenden de website www.waterschapsverkiezingen,nl worden gelanceerd.
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