
VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP
aanwijzen vestigingsgemeente centraal 
stembureau waterschapsverkiezingen

Reg. Nr. Z/21/044924-214746

Portefeuillehouder D.S. Schoonman

Datum DB - 
vergadering

17 januari 2023 Datum AB - 
vergadering

31 januari 2023

VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit de gemeente Zwolle aan te wijzen als vestigingsgemeente van het 
centraal stembureau.

SAMENVATTING

Op 31 mei 2022 heeft het algemeen bestuur de gemeente Zwolle aangewezen als 
vestigingsgemeente van het centraal stembureau. Door deze wijziging van de Kieswet per 1 januari
2023 moet deze aanwijzing opnieuw gebeuren. Voorgesteld wordt om wederom de gemeente 
Zwolle aan te wijzen.

Door inwerkingtreding van een wijziging van de Kieswet per 1 januari 2023 heeft het dagelijks 
bestuur in zijn vergadering van 17 januari 2023 de leden van het centraal stembureau voor de 
waterschapsverkiezingen opnieuw benoemd. De samenstelling van het centraal stembureau is 
identiek aan de samenstelling waartoe het dagelijks bestuur op 19 april 2022 toe besloot.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het centraal stembureau kan rechtmatig besluiten nemen in het kader van de verkiezingen.

KADER
Artikel E18 (nieuw) Kieswet: Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur is het centraal
stembureau gevestigd in een gemeente binnen het waterschap, daartoe aangewezen door het 
vertegenwoordigend orgaan van het waterschap.

ARGUMENTEN

FINANCIËN
n.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Meppel is de statutaire vestigingsplaats van het waterschap. Vanuit praktische overwegingen is het 
wenselijk om de zittingen van het centraal stembureau in het hoofdkantoor van het waterschap te 
houden. Daarom wordt voorgesteld de gemeente Zwolle aan te wijzen als vestigingsgemeente van het
centraal stembureau.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.

COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
Het dagelijks bestuur is bevoegd de samenstelling van het centraal stembureau vast te stellen en 
heeft op 17 januari 2023 het volgende besluit genomen:

1. De volgende personen voor de periode van vier jaren als leden van het centraal 
stembureau te benoemen:

Voorzitter: 

D.S. Schoonman (Op grond van artikel E18 Kieswet)
Leden: 

K. Loohuis, (Burgemeester gemeente Hoogeveen, tevens plaatsvervangend voorzitter)
N. de Lange-Liemburg (Projectleider en tweede plv. voorzitter)
M. van Rossum (adviseur bestuurszaken)
J. Klooster (adviseur juridische zaken)

Plaatsvervangende leden:

      H. de Boer (adviseur informatievoorziening)
      W. Meuleman (adviseur communicatie)

2. Het bankrekeningnummer NL66 NWAB 0636 7568 82 bij de Nederlandse 
Waterschapsbank aan te wijzen als rekening waarop de waarborgsommen kunnen 
worden gestort.

3. De algemeen bestuurszaal van het waterschapskantoor te Zwolle aanwijzen als geschikte
ruimte voor het houden van zittingen van het centraal stembureau.

4. Het algemeen bestuur voor te stellen om de gemeente Zwolle aan te wijzen als 
vestigingsgemeente van het centraal stembureau voor de waterschapsverkiezingen.

Als uitvloeisel van punt 4 wordt het algemeen bestuur nu voorgesteld om de gemeente Zwolle aan te 
wijzen als vestigingsgemeente van het centraal stembureau.
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BIJLAGEN
geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


