
                                               
Verkiezingsbrochure waterschapsverkiezingen 15 maart 2023  informatie voor alle politieke partijen 

        Registratienummer: 2022016704  



Verkiezingsbrochure 2023 Inleiding – van de dijkgraaf   
 Waterschap Scheldestromen 2  
Inhoudsopgave  1 Inleiding – van de dijkgraaf ..................................................................... 3 2 Registreren nieuwe politieke groeperingen .................................................. 4 2.1 Overzicht te overleggen stukken bij registratie ...................................... 4 2.2 Bestaande groeperingen ................................................................. 4 2.3 Toevoeging aan de aanduiding .......................................................... 4 2.4 Tijdstip registratie ........................................................................ 5 2.5 Waarborgsom registratie ................................................................. 5 2.6 Bevoegde bestuurders .................................................................... 5 2.7 Besluitvorming ............................................................................ 5 2.8 Blanco lijst ................................................................................. 5 3 Kandidaatstelling ................................................................................. 6 3.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) ....................................... 6 3.2 (Voorcontrole) kandidaatstelling ....................................................... 6 3.3 Verklaring van instemming .............................................................. 7 3.4 Verklaring van ondersteuning (balie gemeentehuis) ................................. 7 3.5 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling   ............... 7 3.6 Waarborgsom kandidaatstelling ........................................................ 8 3.7 Zittingen centraal stembureau ......................................................... 8 3.8 Nummering kandidatenlijsten ........................................................... 9 4 Uitslag .............................................................................................. 10 4.1 Verkiezingscafé ........................................................................... 10 4.2 Zetelverdeling ............................................................................. 10 5 Communicatie ..................................................................................... 11 5.1 Verkiezingsborden ........................................................................ 11 5.2 Stemhulp Mijn Stem ...................................................................... 11 5.3 Partij-informatie via Scheldestromen ................................................. 11 5.4 Opkomstbevorderende campagne ...................................................... 12 6 Kalender ........................................................................................... 13 7 Vragen en contactgegevens ..................................................................... 14 8 Benodigde formulieren .......................................................................... 15    



Verkiezingsbrochure 2023 Inleiding – van de dijkgraaf   
 Waterschap Scheldestromen 3  
1 Inleiding – van de dijkgraaf  Beste lezer,  voor u ligt onze verkiezingsbrochure waarin alle informatie is opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de waterschapsverkiezingen voor de categorie Ingezetenen van waterschap Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023.    U vindt hier onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren van nieuwe politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming.  Ook is er een kalender opgenomen met, in de aanloop naar de verkiezing, voor u belangrijke data.   Naast de formele zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de verkiezingen vraag ik nog uw aandacht voor de discussie over de geborgde zetels en de selectie van de kandidaten.  Geborgde zetels Zoals u weet speelt op dit moment de discussie over de geborgde zetels. Op het moment van schrijven van deze brochure is nog onzeker hoe deze discussie afloopt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan moet de Provincie Zeeland ons reglement aanpas-sen. Of zij dat tijdig doen, of voorlopig niet doen is van belang voor het aantal zetels en/of de zetelverdeling binnen ons waterschap. Wordt ons reglement niet aangepast dan houden wij voor de komende verkiezingen 7 geborgde zetels en vindt voor 23 zetels verkiezingen plaats. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.  Selectie kandidaten Het tweede punt waar ik aandacht voor vraag is de selectie van de kandidaten die zich ver-kiesbaar willen stellen namens uw politieke partij. Het is van belang dat u bij de selectie aan-geeft dat de kandidaat voldoende tijd kan besteden aan waterschapswerk (naast de reguliere bezigheden). Dit is van belang om vergaderingen en andere bijeenkomsten goed te kunnen voorbereiden en bijwonen.  Bovendien moet voldoende aandacht worden besteed aan de integriteit van de kandidaat en de nevenfuncties die deze kandidaat mogelijk heeft. Het zou vervelend zijn als pas tijdens de beëdiging naar voren komt dat de kandidaat niet be-ëdigd kan worden in verband met een onverenigbare nevenfunctie. Ik verwijs in dit kader naar artikel 31 van de Waterschapswet.  Tot slot wens ik u een goede verkiezingscampagne toe.   Hoogachtend,    A.J.G. Poppelaars Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen         
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2 Registreren nieuwe politieke groeperingen  Nieuwe politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aandui-ding) aan de verkiezingen op 15 maart 2023 willen deelnemen, moeten zich laten registreren bij het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Deze registratieplicht geldt niet voor partijen, die reeds geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing en voor groeperingen, die in 2019 een kandidatenlijst hebben in-geleverd.    Bij de registratie van een nieuwe groepering wordt de aanduiding geregistreerd in een speci-aal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:  
• de volledige naam van de groepering;  
• de afkorting van de naam van de groepering;  
• combinatie van beide.  2.1 Overzicht te overleggen stukken bij registratie  Partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) of een stichting zijn, kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur laten registreren.  

Registratie is overigens niet verplicht. Zie hiervoor onder het kopje ‘blanco lijst’    Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:  
• het registratieverzoek;  
• een afschrift van de statuten (vastgelegd in een notariële akte);  
• een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;   
• een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (zie voor meer informatie on-

der het kopje ‘waarborgsom’);   
• een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde zijn aangewezen die bevoegd zijn tot het inleveren van een kandidaten-lijst.     2.2 Bestaande groeperingen  Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hoeven zich niet opnieuw te registreren. De Kiesraad houdt het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer bij.   Groeperingen, die reeds bij de vorige waterschapsverkiezing waren geregistreerd en die een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich ook niet opnieuw te registreren.    2.3 Toevoeging aan de aanduiding  Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Waterschap Scheldestromen). Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden als nieuwe aanduidingen gezien. Een registratieverzoek wordt beoor-deeld op de criteria genoemd in artikel G 2a van de Kieswet.     
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2.4 Tijdstip registratie  Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen op 15 maart 2023 moeten nieuwe groeperingen zich uiterlijk 19 december 2022 laten registreren. Verzoeken, die na deze datum ontvangen worden, blijven voor de komende verkiezingen buiten beschouwing.   2.5 Waarborgsom registratie  Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom 
worden betaald van € 225,00. Dit bedrag moet tijdig (uiterlijk 19 december 2022) worden overgemaakt op:  Rekeningnummer: NL86 NWAB 0636760014 (Waterschapsbank) onder vermelding van: 
• waarborg registratie waterschapsverkiezing 2023  
• naam van de politieke partij    Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden voor de registratie. Deze waarborgsom wordt weer te-ruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend (zie voorwaar-den bij kandidaatstelling).     2.6 Bevoegde bestuurders   Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koop-handel.    2.7 Besluitvorming  Het centraal stembureau neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek tot regi-stratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het cen-traal stembureau haar beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen zes dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.    2.8 Blanco lijst  Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er op het stembiljet alleen een nummer boven de lijst van de partij maar géén naam.           
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3 Kandidaatstelling Op 30 januari 2023 moeten de kandidatenlijsten tussen 09.00 en 17.00 uur worden ingeleverd op het Waterschapskantoor van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg.    De persoon, die de lijst inlevert, moet een kiezer zijn, die bevoegd is tot deelneming aan de verkiezingen op 15 maart 2023, en moet dus woonachtig zijn in het gebied van waterschap Scheldestromen. Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden vermeld.     3.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)  De Kiesraad heeft Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) laten ontwikkelen die poli-tieke partijen kunnen gebruiken om hun kandidatenlijst (en bijbehorende formulieren) aan te maken, op te stellen en te controleren. In OSV worden de gegevens van de politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt.  De politieke partijen worden verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandi-datenlijsten ook gebruik te maken van OSV. Het OSV kan worden gedownload van:  https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkie-zingenhttps://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijenosv/osv-voor-politieke-partijen    Voor instructie over de verkiezingssoftware (OSV), die gebruikt wordt om politieke partijen of-ficieel aan te melden, is een korte, schriftelijke instructie beschikbaar. De contactpersonen krijgen deze gemaild. Mogelijk zal ook weer een fysieke instructie van OSV gegeven worden. Ook hiervan zullen de contactpersonen op de hoogte worden gebracht.    Eventuele vragen kunnen ook via de mail aan Verkiezingen@Scheldestromen.nl  gesteld wor-den.     3.2 (Voorcontrole) kandidaatstelling  Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 30 januari 2023 zo soepel mogelijk te laten ver-lopen, verzoeken wij u in de week van 23 tot en met 27 januari 2023 de lijsten en alle bijbe-horende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Wanneer u gebruik maakt van de voorcontrole, bent u wel nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kan-didaatstelling op 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen.    Voor de voorcontrole maakt u een afspraak met Claudia Hamelink, Projectsecretaris van de Waterschapsverkiezingen.  Dit kan via e-mail: Verkiezingen@Scheldestromen.nl of telefonisch via 06-13657466.  LET OP!  Van iedere kandidaat die nog geen zitting heeft in het algemeen bestuur moet een kopie van een op 30 januari 2023 geldig identiteitsdocument worden overlegd.  Dit betreft de voor- en achterzijde van het identiteitsdocument (paspoort, identiteits-kaart of rijbewijs). Handig is om van alle kandidaten deze documenten te verzamelen voorafgaand aan het invoeren in OSV. Hiermee voorkomt u dat er onjuiste gegevens wor-den vermeld.   
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Op de kopie van het identiteitsdocument mogen de gegevens niet worden afgeschermd, bv door het onleesbaar maken van het BSN-nummer. Het overhandigen van een kopie van het identiteitsbewijs is op grond van artikel H9 Kieswet wettelijk verplicht. Het over-schrijven of anonimiseren van de kopie van het identiteitsbewijs is alleen toegestaan voor kopieën zonder wettelijke verplichting. De kopie mag wel worden overschreven met een tekst of watermerk zolang het centraal stembureau alle benodigde gegevens op het kopie kan lezen.   3.3 Verklaring van instemming  Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overlegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden hierbij in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (gebeurt vanuit OSV). Ie-dere kandidaat die geen zitting heeft in het algemeen bestuur moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs overleggen. Ontbreekt dit geldige identiteitsbewijs dan wordt de kandida-tuur door het centraal stembureau, na verzuimprocedure (op 3 februari 2023) definitief ge-schrapt.     3.4 Verklaring van ondersteuning (balie gemeentehuis) Alle groeperingen die géén zitting hebben in het algemeen bestuur en meedoen aan de verkie-zingen voor de waterschapverkiezingen moeten ten minste 30 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer is verplicht deze verklaring in per-soon af te geven en moet zich legitimeren aan de balie in het gemeentehuis. Dit mag een kan-didaat zijn die ook inwoner is van het gebied van waterschap Scheldestromen. Het afleggen van de ondersteuningsverklaringen kan van 16 januari tot en met 30 januari 2023 en gebeurt in het gemeentehuis van de gemeente waar de ondersteuner als kiezer is geregi-streerd.  Het betreft de gemeentehuizen van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beve-land, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.   Voorwaarde is dat de ondersteuner als kiezer geregistreerd staat voor waterschap Scheldestro-men. Op deze verklaringen worden de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. De verklaring kan niet worden ingetrokken. Het is niet toegestaan meer dan één verklaring af te leggen.    3.5  Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling   De volgende documenten worden overgelegd:  
• een kandidatenlijst; 
• een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de indiener om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is; 
• een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling; 
• kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de indiener van de lijst;    
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Voor groeperingen die géén zitting hebben in het algemeen bestuur geldt bovendien:  
• ten minste 30 ondersteuningsverklaringen; 
• verklaring van de ontvangen waarborgsom.  En voorts: 

  vermelding op de kandidatenlijst van de personen, die bij verhindering van de indiener bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen; 
 (Indien van toepassing) een verklaring van vestiging van kandidaten, die niet in het wa-terschapsgebied wonen.   3.6 Waarborgsom kandidaatstelling  Voor groeperingen die géén zitting hebben geldt dat bij het inleveren van de kandidatenlijst 
een waarborgsom moet worden gestort. De waarborgsom van € 225,00 moet uiterlijk op 16 ja-nuari 2023 zijn ontvangen. De waarborgsom wordt niet teruggegeven als het stemcijfer lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Partijen krijgen de waarborgsom terug als zij bij de verkiezingen geen geldige kandidatenlijst inleveren.    De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL86 NWAB 0636760014 van de Waterschapsbank, onder vermelding van:   
• waarborgsom kandidaatstelling waterschapsverkiezingen Waterschap Scheldestromen   
• naam van de politieke partij    Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden voor de kandidaatstelling.    3.7  Zittingen centraal stembureau   Op dinsdag 31 januari 2023 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Bij het ontbreken van essentiële documenten wordt de indiener van de stukken hiervan op de hoogte gesteld. Deze indiener krijgt nog drie dagen de gelegen-heid de verzuimen te herstellen. Dat is op woensdag 1 en donderdag 2 februari van 9.00- 17.00 uur en vrijdag 3 februari van 9.00 - 15.00 uur.     Op vrijdag 3 februari 2023 stelt het centraal stembureau in een openbare zitting om 16.00 uur de lijsten definitief vast. De plaats waar de zittingen gehouden worden, worden tijdig be-kend gemaakt.     - Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele    kandidaat of de lijst. - Het ontbreken van een geldige legitimatie betekent schrapping van de    kandidaat. - Het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen betekent geen    deelname van de groepering.    Aansluitend wordt in de zitting van het centraal stembureau ook de nummering van de kan-didatenlijsten vastgesteld (zie hierna 3.8). Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 7 
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februari 2023 beroep instellen bij de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak. Dit be-roep heeft geen betrekking op de nummering van de lijsten.    3.8 Nummering kandidatenlijsten  De nummering van de lijsten is gebaseerd op artikel I14 van de Kieswet.    Als eerste worden genummerd die lijsten met een aanduiding die bij de laatst gehouden ver-kiezing van het algemeen bestuur één of meer zetels hebben behaald. De volgorde wordt be-paald door het aantal behaalde stemmen. De lijst met het hoogste aantal stemmen krijgt lijst-nummer 1.  Alle overige lijsten worden, indien noodzakelijk, geloot.  
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4 Uitslag  4.1 Verkiezingscafé Het waterschap organiseert op de avond van de verkiezingen, 15 maart 2023, een ‘Verkie-
zingscafé’. Tijdens deze avond worden de voorlopige uitslagen op partijniveau gepresenteerd. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op maandag 20 maart 2023 om 10.00 uur.    4.2 Zetelverdeling  De nieuwe algemene vergadering bestaat uit 30 leden. Bij de verkiezing voor de categorie In-gezetenen worden 23 leden gekozen. Bij de berekening van restzetels wordt uitgegaan van het grootste gemiddelde.  Een toelichting op de zetelverdeling volgt op een later moment.    Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht op www.kiesraad.nl.    

http://www.kiesraad.nl/
http://www.kiesraad.nl/
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5  Communicatie  Informatie over de verkiezingen voor de politieke partijen en de inwoners wordt gebundeld op de website van waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/verkiezingen2023. Ook via de verkiezingscampagne en (social) media worden belangstellenden geïnformeerd.  5.1 Verkiezingsborden  De gemeenten binnen het waterschapsgebied bepalen de locaties waar de verkiezingsborden komen te staan. De wijze van publiceren verschilt per gemeente. Dit varieert van zelf op loca-tie plakken, centraal plakken bij de gemeente of digitaal aanleveren van uw poster. Infor-meert u naar de mogelijkheden bij de gemeenten.    5.2 Stemhulp Mijn Stem   Om onze inwoners te helpen bij het maken van een keuze komt er ook bij deze verkiezingen 
een stemhulp, genaamd ‘Mijn Stem’. Deze landelijke stemhulp met regionale invulling bege-leidt Citisens.   Samen met dit bureau bepalen de partijen welke stellingen in de stemhulp opgenomen wor-den. Als partij bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van uw partijprogramma en be-antwoording van de stellingen.   Als waterschap treden wij hierbij faciliterend op. In september ontvangt u informatie van Citi-sens over de stellingenavond die zij in november/december gaan organiseren. Zij zullen hier-
voor van alle partijen de partijprogramma’s opvragen. Op basis van deze partijprogramma’s maakt Citisens  een groslijst van stellingen en op de stellingenavond bepalen de partijen sa-men welke stellingen daadwerkelijk in de stemhulp worden opgenomen. Daarna bepaalt uw partij de positie op de stellingen. Begin 2023 levert u deze aan. Hierover vindt nog een terug-koppeling plaats vanuit Citisens. In week 6 van 2023 gaat ‘Mijn Stem’ live.  Omdat de stellingenavond wordt georganiseerd vóór het verstrijken van de uiterste datum van registratie van nieuwe partijen kunnen nieuwe partijen niet deelnemen aan de stellingen-avond zelf. Wel krijgen nieuwe partijen de mogelijkheid om zich te positioneren op de stem-lijst zodat dit meegenomen kan worden in de stemhulp.   5.3 Partij-informatie via Scheldestromen Via een aantal middelen bieden wij alle partijen de mogelijkheid aan om hun informatie te delen. Dit gebeurt op neutrale wijze. ] 
• Verkiezingskrant Begin maart versturen we een verkiezingskrant naar huishoudens in Zeeland. We bieden alle partijen de mogelijkheid om met een stukje tekst en 1 foto hun standpunten toe te lichten. Alle stukjes zijn even lang. Later dit jaar ontvangt u meer informatie over de plan-ning. 
• Website www.scheldestromen.nl/verkiezingen2023.  Hier wordt verkiezingsinformatie voor de kiezers en de partijen gebundeld. 

http://www.scheldestromen.nl/verkiezingen2023
http://www.wshd.nl/verkiezingen
http://www.scheldestromen.nl/verkiezingen2023
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Op deze themapagina komt ook een overzicht van de deelnemende partijen.  Iedere partij mag in 3 korte zinnen aangeven waar ze voor staan. Daar is ook de mogelijk-heid voor een link naar de partijpagina en/of het partijprogramma.    
 Fotomateriaal Alle partijen ontvangen via Notubox een aantal foto’s die het waterschapswerk in beeld 

brengen. Deze foto’s mogen worden gebruikt in eigen uitingen altijd onder vermelding van dat het beeldmateriaal van waterschap Scheldestromen is. Mocht een partij een specifiek beeld willen dat niet in de aangeboden serie zit, dan stellen wij dit specifieke beeld aan alle partijen ter beschikking.   5.4 Opkomstbevorderende campagne  De waterschappen organiseren samen een enthousiasmerende campagne om de opkomst naar de verkiezingen te bevorderen. Daarmee willen we de kiezer duidelijk maken wat waterschap-pen doen, maar hen ook laten weten en voelen dat er echt iets te kiezen valt. Om het werk 
van de waterschappen dichterbij te brengen, gebruiken we dilemma’s in de campagne. Deze laten inhoudelijk zien dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden als we de toekomst 
van ons water belangrijk vinden. De dilemma’s sluiten aan bij de tijdgeest en onderwerpen 
van nu. Er zijn landelijk dilemma’s, maar er is ook ruimte om regionale vraagstukken aan de orde te stellen. Hiermee brengen we de boodschap dichter bij onze Zeeuwse kiezer.   Omroep Zeeland wil graag bijdragen om de keuzes helder te krijgen voor de kiezer. Uw mede-werking wordt zeer op prijs gesteld tijdens verschillende momenten waar Omroep Zeeland u de mogelijkheid biedt uw standpunten over te brengen. Vanaf 14 februari nodigen zij steeds 2 of 3 
lijsttrekkers uit voor een discussie in het radioprogramma ‘De Zeeuwse Kamer’. Naar aanleiding van die wekelijkse discussies verschijnen artikelen online en op sociale media. Begin maart or-ganiseren ze een televisiedebat van minimaal 55 minuten. Lijsttrekkers krijgen daarin allemaal de mogelijkheid zich te introduceren en te profileren. Tevens kunnen zij in de stempotloodchal-lenge illustreren waar hun partij voor staat.     



Verkiezingsbrochure 2023 Kalender     
 Waterschap Scheldestromen 13  
6 Kalender    Wat  Wanneer  OSV informatie  (volgt zo spoedig mogelijk)  Betaling waarborgsom registratie partij  Uiterlijk 19 december 2022 Laatste dag indienen verzoeken registratie aanduidingen  Uiterlijk 19 december 2022 Afleggen ondersteuningsverklaringen  16 tot en met 30 januari 2023  Voorcontrole kandidaatstelling  in de week van 23 tot en met 27 januari 2023 Betaling waarborgsom kandidatenlijst  Uiterlijk 16 januari 2023 Indienen kandidatenlijsten  30 januari 2023 van 9.00 – 17.00 uur Onderzoek kandidatenlijsten  31 januari 2023, 16.00 uur Besloten zitting  Herstel verzuimen  1 en 2 februari 2023 van 9.00 – 17.00 uur  3 februari 2023 van 9.00 - 15.00 uur   Definitieve vaststelling kandidatenlijst en lijstnummering door centraal stembureau  3 februari 2023 om 16.00 uur  Dag van de stemming  15 maart 2023  Vaststelling definitieve uitslag door cen-traal stembureau  20 maart 2023 om 10.00 uur  Kennisgeving benoeming (door de uitrei-king van de benoemingsbrieven) 21 maart 2023 van 9.00 – 17.00 uur kantoren Middelburg en Terneuzen Aanvaarden benoeming Uiterlijk 31 maart 2023 Onderzoek geloofsbrieven  Tijdens laatste bijeenkomst AV in oude samen-stelling op 28 maart 2023   Eerste zitting nieuw algemeen bestuur (aansluitend aan toelating van nieuwe AV leden treden de oude AV leden af)  29 maart 2023 
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7 Vragen en contactgegevens Mocht u nog vragen hebben over de waterschapsverkiezingen, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Verkiezingen.  Wij ontvangen graag uw contactgegevens, zodat wij bij nieuwe ontwikkelingen u ook persoon-lijk kunnen benaderen.    Mail met: verkiezingen@scheldestromen.nl  of neem contact op met:  
• Paul Boussen, projectleider :  06 - 51229305 
• Claudia Hamelink, projectsecretaris :  06 - 13657466 
• Danielle Steijn, communicatieadviseur :  06 - 51369053    
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8 Benodigde formulieren De formulieren voor de kandidatenlijsten, de formulieren voor de verklaringen met betrekking tot het plaatsen van aanduidingen van politieke groeperingen boven de kandidatenlijsten, de formulieren verklaring van ondersteuning en de formulieren verklaring van instemming zijn ge-durende drie weken vóór en op de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar bij elke ge-meente.  De verklaring van instemming is tevens gedurende drie weken vóór en op de dag van kandi-daatstelling verkrijgbaar bij het centraal stembureau.  Zie ook Kieswet artikelen H 1, derde lid, H 3, vijfde lid, H 4, zevende lid en H 9, vierde lid.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&artikel=H_1&g=2022-07-21&z=2022-07-21
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