ui ii in li ii mi ii i i i i i i
18IN003394 - 06/02/2018
H o o g h e e m r a a d s c h a p van

Rijnland
De algemeen besturen
van de waterschappen
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Motie digitalisering stemmen bij
verkiezingen

onderwerp.

Leiden, 1 februari 2018

Geacht bestuur,
Ons algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 31 januari j l . een
vergelijkbare motie aangenomen als die van het waterschap Drents Overijsselse
Delta van 19 december 2017.
Wij hebben onze motie gezonden aan de Unie van waterschappen.
Bijgaand treft u een kopie van onze motie ter informatie aan.
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van der Sande,
kg raaf
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mw. C M . van de Wiel,
secretaris

Archimedesweg 1
Postadres:
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2300 AD Leiden

telefoon: (071) 30 63 063
telefax: (071) 51 23 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

KvK nr: 51137747

BTW nr: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer
met duidelijke regels over belangenverstrengeling
en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze
Algemene Voorwaarden.

MOTIE

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering
bijeen op 31 januari 2018
Aan de orde zijnde agendapunt nr. 6a. (toegevoegd aan de agenda) 'Waterschap Drents
Overijsselse Delta: motie digitalisering stemmen bij verkiezingen'
Constateert dat:
- Waterschap Drents Overijsselse Delta een motie heeft aangenomen rond
digitalisering stemmen bij verkiezingen, binnen gekomen als brief d.d. 11 januari
2018 (18.003493).
Overwegende dat:
- Het met de huidige stand van zaken in de techniek en in de ICT mogelijk moet
zijn om een goedkopere, controleerbare, betrouwbare, inwonersgerichte en veilige
digitale wijze van stemmen mogelijk te maken;
- Er door gemeenten eenzelfde oproep is gedaan tijdens het VNG congres dit jaar in
Goes.
Besluit:
-

Om de motie van Waterschap Drents Overijsselse Delta te steunen, en daarmee;
Om uit te spreken richting de Unie van Waterschappen;
o aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te vragen
om voortgang te maken met digitaal stemmen en met voorstellen te
komen om het gehele stemproces in te richten vanuit een digitale
invalshoek;

en gaat over tot de orde van de dag
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