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Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015

Geachte voorzitters en secretarissen,
Graag vragen wij uw aandacht voor de Waterschapsverkiezingen van het waterschap
Hollandse Delta, die op 18 maart 2015 zullen plaatsvinden en waarvoor de procedurele
voorbereidingen reeds zijn begonnen.
In de provincie Zuid-Holland zijn vijf waterschappen (ook wel hoogheemraadschappen
genaamd). Drie van deze waterschappen bevinden zich geheel in de provincie ZuidHolland, te weten: het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het
Hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Hollandse Delta. De andere
waterschappen zijn provinciegrensoverschrijdend. Uw afdeling bevindt zich geheel of
gedeeltelijk in het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta.
Via deze brief brengt het bestuur van de Waterschapscentrale Hollandse Delta de
voorzitters en de secretarissen van alle VVD-afdelingen die in het gebied van dit
waterschap liggen op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot de procedures
die met het oog op deze Waterschapsverkiezingen moeten worden doorlopen. Met klem
wordt u aangeraden de aangegeven data en termijnen goed in de gaten te houden en uw
leden daarover te informeren.

Samenstelling van het bestuur van de Waterschapscentrale Hollandse Delta
Ter voorbereiding van de Waterschapsverkiezingen van het waterschap Hollandse Delta
heeft de centrale vergadering van de Waterschapscentrale Hollandse Delta een bestuur
gekozen, op voordracht van de vier Kamercentrales in Zuid-Holland. Om praktische
redenen zijn voor de besturen van de Waterschapscentrale Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en de Waterschapscentrale Hoogheemraadschap van
Delfland dezelfde personen voorgedragen en deze zijn door de centrale vergaderingen
van deze Waterschapscentrales ook benoemd.
Er is derhalve sprake van een gecombineerd bestuur dat verantwoordelijk is voor de
Waterschapsverkiezingen van deze drie waterschappen. Het bestuur is zodanig
samengesteld dat ieder waterschap minimaal wordt vertegenwoordigd door één lid in het
bestuur.
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Het bestuur bestaat uit:
-

Henry Keizer (Delfland)
Richard Korteland (Hollandse Delta en Delfland)
Siep Wijsenbeek (Schieland en de Krimpenerwaard,
Hollandse Delta en Delfland)
Jan Dirk Blaauw (Schieland en de Krimpenerwaard
En Delfland)
Marijn Trouwborst (Hollandse Delta en Delfland)

: voorzitter
: vice-voorzitter
: penningmeester
: secretaris
: secretaris

In het hiernavolgende wordt het bestuur van de Waterschapscentrale Hollandse Delta
tezamen met het bestuur van de Waterschapscentrale Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en het bestuur van de Waterschapscentrale
Hoogheemraadschap van Delfland aangeduid als het gecombineerd bestuur.
Het gecombineerd bestuur is verantwoordelijk voor het gehele proces rond de
Waterschapsverkiezingen van deze drie waterschappen, onder meer met betrekking tot
de kandidaatstelling (per waterschap) en het opstellen van het verkiezingsprogramma
(per waterschap). Het gecombineerd bestuur zal worden bijgestaan door een
(gecombineerde)
kandidaatstellingscommissie
en
een
(gecombineerde)
verkiezingsprogrammacommissie.
Kandidaatstellingscommissie
Het gecombineerd bestuur zal voor de Waterschapscentrales Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap
Hollandse Delta een gecombineerde kandidaatstellingscommissie benoemen. U wordt
over de samenstelling van deze commissie nog nader geïnformeerd.
Deze gecombineerde kandidaatstellingscommissie zal voor ieder waterschap de
gesprekken voeren met de voorlopige kandidaten voor desbetreffend waterschap en het
gecombineerd bestuur adviseren over de advieslijst (ook wel aangeduid als: ontwerpkandidatenlijst) voor dat waterschap. Vervolgens wordt per waterschap de advieslijst door
het gecombineerd bestuur vastgesteld, waarna per waterschap de advieslijst van dat
waterschap aan de leden, woonachtig in het beheergebied van het betreffende
waterschap, wordt voorgelegd in een centrale vergadering. De leden woonachtig in het
gebied van het betreffende waterschap dienen in die vergadering vervolgens de
kandidatenlijst vast te stellen. Dit alles gebeurt mede op basis van het kaderstellend
advies dat (eerder) door de leden, woonachtig in het gebeid van het waterschap, wordt
vastgesteld.
Het voorgaande betekent voor het waterschap Hollandse Delta concreet dat de
gecombineerde kandidaatstellingscommissie gesprekken zal voeren met
voorlopige kandidaten voor het waterschapsbestuur Hollandse Delta. De
gecombineerde kandidaatstellingscommissie geeft het bestuur van de
Waterschapscentrale Hollandse Delta, dat onderdeel uitmaakt van het
gecombineerd bestuur, vervolgens advies over de advieslijst, waarna deze
advieslijst door het bestuur van de Waterschapscentrale Hollandse Delta wordt
opgesteld. Die advieslijst wordt in een centrale vergadering voorgelegd aan de
VVD-leden, woonachtig in het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta,
waarna deze leden de kandidatenlijst vaststellen.
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Voorlopige Kandidaten
Voorlopige kandidaten voor het waterschapsbestuur Hollandse Delta moeten hun
belangstelling voor het lidmaatschap bekend maken bij hun afdeling. Het is vervolgens de
ledenvergadering van die afdeling die akkoord moet gaan met hun voorlopige
kandidatuur, waarna de voorlopige kandidaat kan worden voorgedragen aan het
gecombineerd bestuur. Vervolgens zal door dit gecombineerd bestuur een voorlopige
groslijst voor het waterschap Hollandse Delta worden opgesteld. Tijdens de 2e Centrale
Vergadering van de Waterschapscentrale Hollandse Delta wordt de voorlopige groslijst ter
vaststelling voorgelegd aan de leden (woonachtig in het beheergebied van het
waterschap Hollandse Delta). Ten behoeve van dat vaststellingsbesluit is het noodzakelijk
dat u onderstaande handelingen tijdig verricht.
Leden (woonachtig in het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta) dienen
uiterlijk dinsdag 15 april 2014 voorlopige kandidaten voor te dragen bij het
afdelingsbestuur. U dient uw leden op deze mogelijkheid schriftelijk te wijzen. Vervolgens
dient een ledenvergadering van de afdeling plaats te vinden, waarin wordt besloten welke
personen de afdeling wenst voor te dragen bij het gecombineerd bestuur. Het
afdelingsbestuur dient vervolgens uiterlijk op vrijdag 2 mei 2014 de secretaris van het
gecombineerd bestuur de namen van de voorgedragen kandidaten per e-mail door te
geven (e-mailadres: mtrouwborst@denhollander.nl). U dient zich ervan te vergewissen
dat de voor te dragen voorlopige kandidaat of kandidaten en woonachtig zijn in het
beheergebied van het waterschap Hollandse Delta.
./.

Vervolgens dient u zo spoedig mogelijk na het zenden van voornoemde e-mail
bijgevoegde standaardformulieren “Voorlopige kandidaatstelling Waterschappen” te
zenden aan de secretaris van gecombineerd bestuur. Ik wijs u erop dat zowel de
voorzitter of de secretaris van de afdeling, alsmede de voorlopige kandidaat dit formulier
zelf moet ondertekenen. U wordt verzocht de formulieren via de computer in te vullen. Met
andere woorden: geen handgeschreven formulieren. De voorlopige kandidaat wordt
tevens verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) bij
zijn ondertekend formulier te voegen. Als een kopie van de identiteitskaart wordt
bijgevoegd, dan dient u beide zijden te kopiëren. Formulieren en een kopie van het
identiteitsbewijs kunt u sturen naar mevrouw M. (Marijn) Trouwborst, Postbus 50, 3240
AB Middelharnis. De stukken moet uiterlijk dinsdag 13 mei 2014 door de secretaris zijn
ontvangen.
Mocht uw afdeling in meerdere waterschappen vallen, dan geldt dat u dient na te gaan
welke leden woonachtig zijn in welk waterschap. Deze informatie is, zo is het
gecombineerd bestuur medegedeeld, vanaf 12 maart 2014 beschikbaar via mijnvvd.nl.
Tot die tijd, of voor het geval op die datum een en ander toch niet beschikbaar blijkt, kunt
u zich wenden tot mevrouw M. (Marije) Verplanke van Verenigingszaken
(m.verplanke@vvd.nl – 070-3613064).
Lijsttrekker
In de 2e Centrale Vergadering zal worden besloten of de lijsttrekker apart wordt
aangewezen, dan wel dat de lijsttrekker via een ledenraadpleging of via een
ledenvergadering wordt gekozen. Deze keuze wordt door het gecombineerd bestuur aan
de leden via het kaderstellend advies voorgelegd. Vervolgens worden de afdelingen na 1
juni 2014 over de wijze van aanstellen van de lijsttrekker verder geïnformeerd.
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Zittende leden van het algemeen en/of dagelijks bestuur
Zittende leden van het waterschapsbestuur die een nieuwe termijn ambiëren hoeven zich
niet via de afdelingen te kandideren. Het bestuur zal aan hen vragen of zij opnieuw
kandidaat willen zijn. Als dit het geval is, zal het bestuur deze personen kandideren.
Verkiezingsprogrammacommissie
Het gecombineerd bestuur zal een gecombineerde verkiezingsprogrammacommissie
benoemen voor de Waterschapscentrales Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta.
Deze commissie zal voor ieder waterschap een ontwerp-verkiezingsprogramma opstellen.
Vervolgens zal aan de leden woonachtig in het desbetreffende waterschapsgebied het
daar van toepassing zijnde verkiezingsprogramma ter vaststelling worden voorgelegd. Het
verkiezingsprogramma zal in de 3e Centrale Vergadering worden vastgesteld. Deze zal
daaraan voorafgaand in concept aan de afdelingen worden gezonden, die op hun beurt
de leden (woonachtig in het beheergebied van desbetreffend waterschap) tijdig van het
concept dienen te voorzien. In een ledenvergadering dienen afdelingen vervolgens te
bepalen of zij amendementen op het verkiezingsprogramma willen indienen. Zo dit het
geval is, dienen afdelingen deze amendementen uiterlijk op woensdag 27 augustus
2014 per e-mail (mtrouwborst@denhollander.nl) bij de secretaris van het gecombineerd
bestuur in te dienen.
U wordt na de benoeming van de leden van de verkiezingsprogrammacommissie
geïnformeerd over de samenstelling van deze commissie.
Data van gecombineerde centrale vergaderingen van de Waterschapcentrales
Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta
Naast de ledenvergaderingen van de afdelingen dienen er ook centrale vergaderingen
van de Waterschapscentrale Hollandse Delta te worden gehouden. Omdat ook voor de
Waterschapscentrales Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland centrale
vergaderingen dienen plaats te vinden, heeft het gecombineerd bestuur besloten om de
centrale vergaderingen van deze waterschappen gecombineerd te laten doen
plaatsvinden. Bovendien zullen deze gecombineerde centrale vergaderingen vanuit
praktisch en financieel oogpunt op dezelfde dag en locatie plaatsvinden als de centrale
vergaderingen van de Provinciecentrale Zuid-Holland, welke handelen over de provinciale
statenverkiezingen, welke verkiezingen, zoals u weet, gelijktijdig zijn met de
Waterschapsverkiezingen. De vergaderingen vinden plaats op:
-

-

-

Dinsdag 27 mei 2014 : 2e Centrale Vergadering met als onderwerpen o.a. de
vaststelling van de te volgen procedure voor het lijsttrekkerschap, vaststelling van
het kaderstellend advies en vaststelling van de voorlopige groslijst.
Woensdag 24 september 2014: 3e Centrale Vergadering met als onderwerp o.a.
het vaststellen van het verkiezingsprogramma en, afhankelijk van de uitkomst van
de vergadering van 27 mei 2014, het besluit tot aanwijzing van de lijsttrekker.
Dinsdag 18 november 2014: 4e centrale ledenvergadering met als onderwerp de
vaststelling van de kandidatenlijst.

Tijdens de Centrale Vergadering van 27 mei 2014 hebben uitsluitend de leden die op 1
januari 2014 lid waren van de VVD stemrecht. Voor de overige Centrale Vergaderingen in
de periode 1 juli - 31 december 2014) is het stemrecht toegekend aan degene die op 1 juli
2014 lid waren van de VVD.
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Locatie Centrale Vergaderingen
De locaties van de centrale vergaderingen worden later bekendgemaakt.
Vriendelijk doch dringend verzoek
Mocht in de loop van de procedure in uw afdeling een andere secretaris aantreden, dan
wel anderszins een wijziging in de gegevens van uw secretariaat aan de orde zijn, dan
wordt u vriendelijk, doch dringend verzocht deze nieuwe gegevens direct door te geven
aan Marijn Trouwborst (mtrouwborst@denhollander.nl). Tevens wordt u allen verzocht te
controleren of de gegevens van uw afdelingsbestuur in mijnvvd.nl juist en volledig zijn.
Aan de afdelingen wordt gevraagd de inhoud van deze brief, waaronder de data van de
centrale vergaderingen, zo spoedig mogelijk onder hun leden te verspreiden en, zo
mogelijk, op de website van de afdeling te plaatsen.
Tot slot
In de loop van het jaar zullen wij u regelmatig informeren over de gang van zaken. Tijdig
voor de 2e Centrale Vergadering van 27 mei a.s. ontvangt u van ons de uitnodiging en
agenda voor deze vergadering onder gelijktijdige toezending van het
conceptkaderstellend advies en de voorlopige groslijst.
Voor vragen kunt u terecht bij Marijn Trouwborst: mtrouwborst@denhollander.nl
of 06-51925261).
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Marijn Trouwborst
Secretaris van het bestuur van de Waterschapscentrale Hollandse Delta
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