
Onderzoeksresultaten - 17-02-2014
Onderzoeksnaam 2014 02 07 Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Selectiedatum 07-02-2013 - 23-02-2014

1. Stemt u doorgaans altijd bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1740

Ja 94.77 1649
Nee 5.23 91

2. Gaat u aankomende gemeenteraadsverkiezingen (19-3-2014) stemmen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1740

Ja 85.63 1490
Nee 5.69 99
Weet ik nog niet 8.68 151

3. Waarom gaat u niet stemmen?Meerdere antwoorden mogelijk
Aantal respondenten bij deze vraag: 99

Ik interesseer me niet voor de (lokale) politiek 11.11 11
Mijn stem maakt niet uit want politieke partijen doen toch wat ze
zelf willen

41.41 41

Ik zie het belang van gemeenteraadsverkiezingen niet in 8.08 8
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 47.47 47
Weet niet/geen mening 1.01 1

4. De lokale politiek wordt steeds belangrijker omdat de rijksoverheid steeds meer taken overhevelt naar gemeenten.
Bent u zich bewust van het feit dat lokale politiek steeds belangrijker wordt?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1739
Ja 88.96 1547
Een beetje 8.28 144
Nee 2.76 48

5. Hoe komt u tot uw stemkeuze?Kies alstublieft voor één antwoord (de belangrijkste).
Aantal respondenten bij deze vraag: 1640

Ik stem lokaal hetzelfde als landelijk 29.88 490
Ik lees verschillende verkiezingsprogramma’s en maak dan mijn
keuze

30.91 507

Ik lees lokale kranten en volg debatten 23.11 379
ik gebruik een kieshulp (zoals de Stemwijzer of Kieskompas) 5.55 91
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 7.07 116
Weet niet/geen mening 3.48 57

6. Weet u al op welke partij u gaat stemmen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1640

Ja 42.56 698
Zo goed als zeker 30.55 501
Nee 26.89 441

7. Stemt u de komende gemeenteraadsverkiezingen hetzelfde als landelijk?
Aantal respondenten bij deze vraag: 698

Ja 64.33 449
Nee 33.81 236
Dat zeg ik liever niet 1.86 13
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8. Stemt u met de gemeenteraadsverkiezingen doorgaans hetzelfde als landelijk?
Aantal respondenten bij deze vraag: 942

(Bijna) altijd 12.74 120
Meestal 30.04 283
Soms 47.03 443
Nooit 9.02 85
Dat zeg ik liever niet 1.17 11

9. Op welke partij gaat u (zo goed als zeker) stemmen?De landelijke partijen worden van groot naar klein getoond op
basis van de huidige samenstelling in de Tweede Kamer

Aantal respondenten bij deze vraag: 1199
Een lokale partij 24.19 290
VVD 6.17 74
PvdA 18.68 224
PVV 4.00 48
CDA 5.42 65
SP 14.85 178
D66 9.26 111
ChristenUnie 1.25 15
Groenlinks 6.34 76
SGP 0.08 1
Partij voor de Dieren 1.33 16
Dat zeg ik liever niet 8.42 101

10. Waar let u op bij de bepaling van uw stemkeuze voor een bepaalde partij? Deze vraag heeft betrekking op de
gemeenteraadsverkiezingen.Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 1642
Of ze opkomen voor de belangen van senioren 62.55 1027
Of ze een visie hebben op hoe de zorg en ondersteuning in de
gemeente geregeld moet worden

72.90 1197

Of ze een visie hebben op mobiliteit/ vervoer 35.20 578
Of ze een visie hebben op veiligheid 38.00 624
Of ze een visie hebben op huisvestingsbeleid 36.11 593
Of ze een visie hebben op jeugdzorg 24.79 407
Of ze een visie hebben op de lokale arbeidsmarkt 23.81 391
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 15.77 259
Weet niet/geen mening 2.25 37

11. U heeft zojuist meerdere antwoorden geselecteerd. Wat is voor u het belangrijkste bij de bepaling van uw
stemkeuze?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1150
Of ze opkomen voor de belangen van senioren 25.13 289
Of ze een visie hebben op hoe de zorg en ondersteuning in de
gemeente geregeld moet worden

49.65 571

Of ze een visie hebben op mobiliteit/ vervoer 0.70 8
Of ze een visie hebben op veiligheid 2.70 31
Of ze een visie hebben op huisvestingsbeleid 1.39 16
Of ze een visie hebben op jeugdzorg 0.87 10
Of ze een visie hebben op de lokale arbeidsmarkt 1.74 20
[{stemkeuze}] 4.78 55
Ik heb geen belangrijkste keuze 13.04 150
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12. Hebben lokale partijen in uw gemeenten genoeg beleid ontwikkeld voor senioren?(Bijv. een goed aanbod in de
ouderengezondheidszorg, senior vriendelijke woningen, etc.)

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Ja 23.84 415
Nee 38.37 668
Weet ik niet 35.84 624
Dat vind ik niet belangrijk 1.95 34

13. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: De
Volkskrant 17-01-2014 Op 17 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) aan dat zij onder de huidige voorwaarden niet verder willen met het overhevelen van zorg- en
ondersteuningstaken naar gemeenten. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Ik weet niet wat het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten
inhoudt.

2.87 50

Uitstellen is goed, want 1 januari 2015 als begindatum was veel te
vroeg.

23.38 407

Uitstellen is niet goed, er was al veel onduidelijkheid maar nu
weten we helemaal niet meer waar we aan toe zijn.

10.40 181

Gemeenten zijn sowieso niet bij machte om al deze taken op zich
te nemen

54.11 942

Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 4.88 85
Weet niet/ geen mening 4.37 76

14. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: ANP
/ Elsevier Fiscaal 20-01-2014 Op 19 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een interview aan Nu.nl. Daarin zei zij dat zij vindt dat gemeenten in de toekomst extra geld via de
belastingen moeten kunnen heffen voor de uitvoering van bijvoorbeeld zorgtaken zoals de Wmo. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Slecht idee, we betalen al genoeg belastingen in het algemeen. 25.22 439
Slecht idee, we betalen al genoeg gemeentelijke belastingen. 11.09 193
Gemeenten krijgen ook meer taken, dus is het logisch dat zij meer
geld nodig hebben. Als ze dat via hun inwoners willen heffen is dat
prima.

3.16 55

Kan, maar alleen als we minder belasting aan de rijksoverheid
gaan betalen

34.00 592

Gemeenten mogen best meer geld krijgen, maar dit moet dan via
het Rijk gaan.

21.65 377

Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 2.99 52
Weet niet/ geen mening 1.90 33

15. Wat vindt u van verkiezingen in het algemeen?Kies alstublieft de stelling die het beste bij u past
Aantal respondenten bij deze vraag: 1741

Verkiezingen zijn heel belangrijk. Ze zijn de basis voor onze
democratie

42.27 736

Redelijk belangrijk. Het is toch een manier om je stem te laten
horen

11.60 202

Totaal niet belangrijk. Wij burgers kunnen toch geen invloed
uitoefenen

6.43 112

Verkiezingen zijn goed, maar ons politiek landschap is zo
versplinterd dat het bij elke verkiezing moeilijker wordt om een
coalitie te vormen.

36.24 631

Ik word moe van verkiezingen. 3.45 60
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16. Opiniepeiler en politiek analist Maurice de Hond pleit in ANBO Magazine van januari 2014 voor het hervormen van
ons politiek stelsel, omdat door de versplintering en toename van het aantal politieke partijen een coalitie vormen steeds
moeilijker wordt. Vindt u dat er teveel politieke partijen zijn?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Ja 83.86 1460
Nee 12.06 210
Weet niet / geen mening 4.08 71

17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Aantal partijen terugbrengen (bijv. twee linkse, twee midden en
twee rechtse partijen)

39.17 682

Naar Amerikaans model met slechts twee partijen: liberaal of
conservatief

5.92 103

De premier rechtstreeks laten kiezen. 16.89 294
De Eerste Kamer afschaffen, het kabinet wordt alleen door de
Tweede Kamer gecontroleerd.

23.78 414

Wetsvoorstellen die stranden via een referendum aan burgers
voorleggen om zo de urgentie om er samen uit te komen te
vergroten.

22.34 389

Meer invloed naar de burger: alle belangrijke wetsvoorstellen
voorleggen middels een referendum

25.96 452

Kiesdrempel instellen, een partij moet bijvoorbeeld minimaal 5%
van de stemmen behalen (zoals bijv. in België en Duitsland)

59.56 1037

Een tweede stemronde toepassen, in de tweede ronde moet dan
gekozen worden tussen de twee grootste uit de eerste ronde
(zoals bijv. in Frankrijk)

8.50 148

Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 6.72 117
Weet niet/ geen mening 3.45 60

18. Denkt u dat het kabinet 2014 zal volmaken?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1741

Ja 46.47 809
Nee 33.60 585
Weet niet/ geen mening 19.93 347

19. Denkt u dat het kabinet tot 2017 blijft zitten?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1741

Ja 17.63 307
Nee 58.76 1023
Weet niet/ geen mening 23.61 411
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3. Waarom gaat u niet stemmen?Meerdere antwoorden mogelijk
Aantal respondenten bij deze vraag: 99

4. Anders, namelijk:

ben dan in het
buitenland

is in Heerenveen al
achter de rug

I.v.m. herindeling
zijn al eerder
verkiezingen
geweest

ik ben niet in
Nderland

Heb al gestemd ik ga verhuizen
naar een andere
gemeente

wij hebben al
gestemd

verkiezingen
geweest

buiten nederland Het is één grote
chaos ( bende) in
onze Gemeente

weet te weinig van
de partijen

heb al gestemd

mijn partij zit niet in
deze gemeente,
verblij buitenland

In Alkmaar wordt er
november gestemd
in ver band met
samen voeging

in Leeu3earden is
al gesdtemd

nov. gestemd beu van de politiek zijn allen maar
"baantjes"jagers op
de verkies lijst, en
die hebben geen
ïnhoud"en nog
minder verstand
van politiek in een
gemeente.

Er zijn in
s-Hertogenbosch
gen verkiezingen,
pas later in het jaar
door herindeling.

Geen verkiezing in
onze gemeente

Ik woon in het
buitenland.

uit principe ik zit in het
buitenland

fusie

zijn al geweest hier allemaal
zakkenvullers.

Ik heb al gestemd.
Gemeente de
Friese Meren

identificatieplicht is
probleem

geen vertrouwen
meer in politiek

wij hebben al
eerder
gemeenteraadsver
kiezingen gehad

De gemeenteraad
heeft geen enkele
macht en de
infomatie die ze
voor geschoteld
krijgen is een zijdig
en wordt door
Brussel ook nog
eens in de wielen
gereden

Wij hebben
vanwege de
gemeentelijke
herindeling van
2013 al gestemd
en nu dus geen
verkiezing

diep teleurgesteld
in de politiek

er zijn bij ons geen
verkiezingen

er is aal een
stemming geweest

zit enige tijd in
Ecuador

Die hebben wij al
gehad in verband
met herindeling

verblijf in
buitenland

Het is allemaal
leugen en bedrog
en dan spreek ik uit
ervaring.

wij hebben al
gestemd

Verkiezingen
vinden ivm
herindeling pas
plaats in november
ik ga zeker wel
stemmen

ziek

heb het helemaal
gehad met de
politiek

uit protest vanwege
de problematiek in
Groningen

geen verkiezing
i.v.m.
samenvoeging

Overwinter in
buitenland
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5. Hoe komt u tot uw stemkeuze?Kies alstublieft voor één antwoord (de belangrijkste).
Aantal respondenten bij deze vraag: 1640

5. Anders, namelijk:

Sta zelf op n lijst ieder
ongeloofwaardig

ik lees de lokale
verkiezingsprogra
mmas, de lokale
kranten

anders dan
landelijk

ik kies de partij die
de afgelopen vier
jaar het beste
beleid heeft
gevoerd

ik stem tegen deze
regering

ik stem lokaal
anders dan
landelijk

gem belangen plaatselijke partij ik ben actief lid van
de SP

meestal kies ik mijn
landelijke voorkeur

Pv.d.A

Ik stem lokale
progressieve partij

ik kies lokaal naar resultaat stemwijzer ik kijk naar de partij
die voor mioj is in
onze gemeente

Binding aan een
partij,
vooropgesteld dat
strategische
overwegingen mij
niet anders
ingeven.

traditioneel maar
wel kritisch, in elk
geval links

lokale partij Goed ingelicht met
plaatselijke politiek

Ik stem op een
persoon

op gevoel +OUD RAADSLID,
OUD VZ ANBO
AFDELING

Ik kies een lokale
partij

il lees de
verkiezingsprogra
mmas, lokale
kranten en volg de
debatten evenals
de uitzendingen
van raads- en
commissievergader
ingen

ik gebruik mijn
verstand

bekijk  de gegeven
informatie

FNP fryslân veel beloven en
niets doen

een lokale
partij,waar ik zelf in
de gem.rd.heb
gezeten

kies voor de meest
sociale partij: SP

lokaal ik ben lid van een
partij

parij die ik wil
stemmen is hier
niet dus ik moet
blanco
stemmen..de rest
wil ik niet allemaal
ego trippers

lokale partij

ik stem lokaal
anders dan
landelijk

onthouwen wat het
gedrag was

ik volg de
plaatselijke politiek
op afstand.

ik stem op een
lokale partij voor
gemeenteraadsver
kiezingen en op
een landelijke partij
na het doorlezen
van de
programma,s

zoon is candidaat ik stem op een
lokale partij

In de gemeente
Emmen blijft het
gokken

in dit geval als
protest tegen het
landelijk beleid

lees lokale kranten ik probeer de
verkiezingsdebatte
n een beetje te
volgen

gevoel Ik stem op een
lokale partij omdat
ik geen vertrouwen
heb in de grote
partijen

zal ditmaal
mogelijk anders
temmen dan op de
partij waarvan ik lid
ben !

lokaal  anders ik kijk naar
decapaciteiten van
de kandidaten,
onafhankelijk van
de partij

Ik stem op een
lokale partij

blijf bij mijn partij
Groen Links

plaatselijke partij

ben lid ga gesprek aan
met geselecteerde
partijen en volg
hun politiek

Lokaal! Dat de
VVD en PVDA zich
nog durven laten
zien begrijp ik niet.

Ik stem lokaal altijd
hetzelfde , maar
anders dan
landelijk

gevoel lokale partij

ik stem op mezelf ik stem deze keer
voor het eerst op
de lokale partij

kijk naar persoon Rh B h democratie,
respect, fatsoen,
diepgang de
afgelopen periode
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5. Hoe komt u tot uw stemkeuze?Kies alstublieft voor één antwoord (de belangrijkste).
Aantal respondenten bij deze vraag: 1640

ik kies lokaal lokaal anders dan
landelijk

Lees en volg op
twitter

samenwerkingsver
band landelijke
partijen

kijk en lees, wie het
beste bij mijn
keuze past.

ik heb mijn
stemkeuzr voor
waarschijnlijk een
lange tijd beppad,
gelet op keuzes
van politiek
landelijke en
gemeentelijke
beslissingen in het
verleden.

ik weet wat ik wil Iedereen beloofd
bij de verkiezingen
alles. Daarna gaat
men over tot de
orde  van dag en
verandert er totaal
niets!!

altijd lokale partij zelf lijsttrekker
lokale partij

Ik heb mijn stem al
bepaald

Stem lokaal,niet
hetzelfde als
landelijk

BEN ZELF
VERKIESBAAR

een kennis in de
raad

lid lokale partij ben politiek aktief kwam ik, nu ? lokaal

mijn politieke
overtuiging

Ik kijk wat de
verschillende
partijen GEDAAN
hebben, niet wat ze
beloven.

locale party stemmen op vaste
partij

ik ben een trouw lid
van één van de
partijen , dus
meestal kies ik
deze maar het
wordt steeds
moeilijker

op grond van de
standpunten die de
partijen in de
afgelopen
raadsperiode
hebben ingenomen

Mijn favoriet doet in
mijn gemeente niet
mee

lid pol. partij beslis zelf lokalepartij een partij welke
niet met de sgp
mee doet

voor mij goede
plaatselijke partij

Volge de huidige
politici in woorden
(en dan meestal
geen daden) en
beoordeel daarop
de partijen

ben lid pol. partij volg visie lokale
partij

Ik ken deze
mensen persoonlijk

Volg de politiek en
weet waar ik voor
kies.

Ik kies op mijn
eigen lokale partij

srem op een
plaatselijke partij

ik kijk naar wat de
partijen in het
verleden hebben
gepresteerd en hoe
goed past bij mijn
ideeën over de
toekomst

stem lokaal op
lokale partij en
landelijk op
landelijke partij

Ik kies lokaal
linkser en met nog
meer oog voor het
milieu

ik weet waarop ik
stem

lokale partij

landelijk anders
dan lokaal

ik kijk wat er tussen
de regels gezegd
wordt

ik zoek de persoon
die de meeste
voeling heeft met
mijn woonkern

lid van 2
pol.partijen, kies uit
deze 2

op basais van hoe
de partijen tot nu
toe de belangen
van de gemeente
en haar inwoners
heeft behartigd

kies een partij met
een bepaald thema

stel lokale
prioriteiten en stem
daarop mijn keuze
af
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10. Waar let u op bij de bepaling van uw stemkeuze voor een bepaalde partij? Deze vraag heeft betrekking op de
gemeenteraadsverkiezingen.Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 1642
8. Anders, namelijk:

duurzaamheid en
mileu

Mijn partij zo vel mogeljk
tegengas geven
aan dit stomme
kabinet

of ze ook rekening
houden met de
belangen van de
zwakkeren in de
samenleving

leefbaarheid of ze goed omgaan
met diverse
budgetten

Voorkomen dat
een domme lokale
partij de grootste
wordt

milieu ze hebben de
afgelopen tijd het in
de gemeente goed
gedaan

of ze een
competente
wethouder
(kunnen) leveren

totale visie voor of tegen
broederenklooster

natuur leefbaarheid in het
algemeen

Alles wat hier
boven genoemd is
+ mileubeleid

milieubeleid of ze oog hebben
voor milieu en
sociaal zijn

geld goed
besteden

Ik stem altijd op
Groen Links

redenen die u niet
noemt

gemeentelijke
belastingen

Duurzaamheid of ze hun beloften
ook nakomen

bouw van
seniorwoningen

ik heb geen
vertrouwen meer in
de politiek.

visie op
maatschappij als
geheel

Confederalisme visie op
gemeentelijke
herindeling

Blijft het betaalbaar of ze principiele
keuzes maken

sociaal links van
het midden

milieu daar voel ik mij bij
thuis

of ze het algemene
belang van de
gemeente dienen

ik ben lid uitgangspunten

of ze betrouwbaar
zijn [lijken]

een sociaal financ.
beleid.

milieuparagraaf visie op
duurzaamheid

Of ze zich
bekommeren om
de menselijke
maat.

milieuvervuiling,
armoedebeleid

menselijkheid Leefbaarheid
dorpen

dat ze de lokale
belangen dienen

vizie tav overlast
van geluid drugs
overlast scholen en
panden

tegen gevedtigde
orde en mijn partij
doet hier nirt mee

of ze een visie
hebben op milieu
en
natuurbescherming

of ze een visie
hebben op de
samenleving als
geheel

cultuur en taal Groen en milieu zorg, veiligheid en
menselijk

of ze uberhaupt
een visie hebben

gezondheid

stedebouwkundige
aspecten

Het gaat mij om het
totaal en of men
een goed verhaal
heeft over wat in
onze gemeente
van belang is. En
natuurlijk wat er in
de achter ons
liggende periode is
gebeurd.

of ze beter zijn in
standpunt en
optreden dan de
Christenunie/Jan
de Wit

ben lid van CDA niet in opspraak de mens staat
centraal

geen one issue
partij

hóe duurzaamheid
wordt bevorderd

in elk geval alle
genoemde
belangen en een,
voorf zover
mogelijk,
economisch beleid

helaas geen sp in
de gemeenteraad
Leiderdorp, dus ik
stem ongeldig.

een visie op natuur
in het algemeen

hangt af van
programma en van
de grootte van de
partij om eea te
kunnen realiseren
zonder te veel
compromissen af
te sluiten

visie op cultuur hoe ze zich in de
afgelopen periode
opgesteld hebben

toerisme verkeersveiligheid zelf kandidaat hoe hun visie is op
oudere vrouwen

of ze visie
uitstralen die het
belang van de
bewoners voorop
stelt.

of ze opkomen
voor de minima

visie op
bovenstaande
onderwerpen en de
kwaliteit van
besturen.

partij is zoon wat is goed voor
ons dorp/stad

visie op sport en
onderwijs
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10. Waar let u op bij de bepaling van uw stemkeuze voor een bepaalde partij? Deze vraag heeft betrekking op de
gemeenteraadsverkiezingen.Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 1642
de samenleving of de lijsttrekker

een geod verhaal
heeft over alle
bovengenoemde
items

of ze een goed
sociaal beleid
hebben

of ze integer zijn algemene sociale
voorzieningen

Protest stem
eigelijk ook is deze
niet correct reden
hij wilde euro weer
kwijt en is voor het
niet algemeen
verbindend
verklaren van de
caos

omgang met wmo
gelden e.d

Of ik mee kan
praten bij de
vaststelling van het
verkiezingsprogra
mma

een goed en eerlijk
financiel beleid

Bekendheid omdat ze
oppositiepartij zijn
in de TK

of ze een visie
hebben op schoon
heel naast veilig

duurzame keuzes visie op onderwijs of ze een visie
hebben op eigen
verantwoordelijkhei
d en het MKB met
rust laten.

het hele
verkiezingprogram
ma

visie op duurzame
samenleving

natuur en milieu.

groter geheel Het is van belang
dat het kabinet
Rutte, dat gelukkig
ook heeft voor de
enorme
staatsschuld die wij
hebben, ook op
lokaal niveau
(indirect)
ondersteuning
krijgt.

hoe de partij het de
afgelopen tijd heeft
gedaan

of hun ideeen met
mijne
overeenkomen

ideologie onderwijs

een visie opmeer
,,oudere- jeugd en
stads belangen

gemeentelijk
uitgavenbeleid

visie op milieu en
klimaat

wat ze de
afgelopen periode
hebben
gepresteerd

ik geloof niet in
partijen maar in
mensen

of ze net als ik
consequent tegen
het vliegveld
Twente hebben
gestemd

of ze tegen de
aanleg zijn van de
Ringweg Oost

ik stem altijd pvda Betrouwbaarheid
en voor wie zij iets
willen betekenen.

lid van GL algemeen belang
van iedereen

De partij moet
voldoen aan eisen
van de maatschapij
zoals ik dat wens

natuur
endiervriendelijkhie
d

oog voor
problemen met
allochtonen

Wijkgerichte
aanpak,
onthmoetingsruimt
e, participatie,
steun
mantelzorgers

of ze het algemeen
belang in de brede
zin van het woord
behartigen

ze moeten zo
breed mogelijk
werken en niet op
1 punt

dat ze interesse
hebben in hun
burgers waardoor
en voor ze op die
plek zitten

emigratie probl. Gebrek aan
vertrouwen in
landelijke partijen
die hun eigen
programma/belofte
n niet nakomen

of ze gedane
toezeggingen
nakomen

vele aspecten dierenwelzijn Hoe betrouwbaar is
de partij in de
uitvoering van haar
voornemens.

op ze het besef
heben voor de
gemeenschap te
werken en niet
voor eigen
stokpaardjes

visie onderwijs visie op
milieubeleid

100% Sociaal toegankelijkheid het totale plaatje

sp is de enige
echte linkse partij

Welke totaal visie
inzake
gemeentelijk beleid
op alle gebieden
niet op een enkel
aspect

milieu omdat ze een visie
hebben op de
samenhang van de
deelgebieden

volkspartij of ze een brede
visie hebben
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10. Waar let u op bij de bepaling van uw stemkeuze voor een bepaalde partij? Deze vraag heeft betrekking op de
gemeenteraadsverkiezingen.Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 1642
combinatie van
visies op
verschillende
punten, veel breder
dan alleen
belangen van
senioren.

of ze een visie
hebben op milieu
en energie

ruimtelijke ordening dat ze zo en zo
een visie hebben

afvalstoffenheffing of ze voor gratis
parkeren zijn en of
ze de WOZwillen
verlagen

of ze in het
verleden hebben
laten zien dat ze
ook achter hun
visie blijven staan!

opkomen voor alle
belangen van de
inwoners

integrale visie op
de samenleving

een totaal beeld Overtuiging op al deze
bovenstaande
visies

het niet
stigmatiseren en
willen misbruiken
van mensen in WW
of Bijstand

financiën op orde of ze oog hebben
voor het begrip
solidariteit

structureel en
eerlijk opkomen
voor alle inwoners

vertrouwen ze moeten visie
hebben op alle
voorgaande zaken

integriteit en visie visie op milieu ik ben bestuurder
van deze partij

zuinig omgaan met
budgetten

zienswijze breed groen

Of men
genuanceerd kan
denken

òf ze visie hebben
mbt
burgerbelangen en
hoe

menselijke maat,
milieu,alle
facettenen
wellevendheid.

of ze een visie
hebben op
milieuvisie op
milieu en op
emancipatie

of ze sociaal zijn
op het gebied van
voorzieningen
zoals WMO, maar
ook of ze oog
hebben voor het
leefbaar houden
van de kleine
dorpskernen

milieubeleid

visie op totaal
beleid

sportfaciliteiten liberaal zorg voor nde
aarde

de realiteit om te
verwerkelijken wat
men in het
programma zet.
Ben daarin vaak
teleurgesteld. De
visie moet voor
elke burger
verbetering
brengen.

infrastructuur en
milieu

Dierenwelzijn milieu en
duurzaamheid

of ze een visie
hebben over het
gehele
gemeentelijke
beleid en of ze het
geld van de
burgers goed
gebruiken

of ze weinig
regeltjes hebben
en veel vrijheid en
of ze niet al mijn
belastinggeld aan
de "armen" geven

milieubescherming opkomen belangen
alle burgers

Of ze voldoende
linkse ideeën
hebben!!!

Algemeen Dat ze opkomen
voor de belangen
van alle mensen,
met name de
kwetsbare mensen
in onze
samenleving.

betrouwbaarheid of zij konings
gezint

totaal programma

alles van het
bovenstaande

kunst en cultuur alg. sociaal beleid Liberalisme groen en
milieufactoren

duurzaamheid

Visie is gewoonlijk
kletskoek, wat
DEDEN ze, is het
criterium.

deugdelijk,
consequent en
principieel

of de partij een
algemene visie
heeft en zich niet
op een ding vast
pint

of ze in het
verleden beloften
zijn nagekomen

dorpsbelang Sociaal zijn en niet
de rijkere rijker en
de arme armer het
word tijd dat het
echt eerlijker
verdeeld word
zodat iedereen
mag leven zoals
het hoord
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10. Waar let u op bij de bepaling van uw stemkeuze voor een bepaalde partij? Deze vraag heeft betrekking op de
gemeenteraadsverkiezingen.Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 1642
vanuit een principe Sociaal beleid in

het algemeen
linkse partij geen

deelbelangen! wel
afgewogen
passende
opstelling bij alle
vraagstukken die
ertoe doen

opkomen voor
werkzoekenden

tegen fusie met
capelle a.d/. ijssel

Sociaal beleid het verdelen van
,macht en inkomen

of ze visie hebben totaal beleid Visie op kunst en
cultuur

Duurzaamheid

hoe ze in de
praktijk hebben
gehandeld,
gestemd

armoedebeleid of ze mormen en
waarde hebben

of ze uberhaupt
een visie hebben.
Bij ons is het
slechts gekibbel

visie op onderwijs brede visie

OF ze een visie
hebben.

Een combinatie
van meerdere
dingen waar ik
tegen aan loop. Die
me interesseren of
juist ergeren.

combinatie van
bovenstaande
punten

komend jaar ga ik
zeker kijken naar
die taken die
gemeente
overkrijgt van het
rijk waar het zorg
betreft

Min of meer alle
bovenstaande
punten.

ruimtelijke ordening

milieu of er van een echte
visie sprake iste

Friese taal uit europa/stop
onzinige import

wat ze feitelijk
doen/hebben
gedaan in de
afgelopen tijd

de enige
consequent sociale
partij

hun algehele visie ik ken deze
mensen persoonlijk

de totale visie op
de maatschappij

natuur, milieu en
duurzaamheid

Of ze sociaal zijn heel veel

milieubeleid/visie scholing sociaal en
democratisch

herindeling hoe goed zij
kunnen
communiceren met
de bevolking

zorg voor t milieu

het hebben van
een visie en de
uitvoering hiervan
prioriteit geven

stadsgevoelig zijn aandacht voor de
kleine kernen

of men de echte
belangen van de
burger wel in de
gaten heeft....

Ook op het belang
van dierenwelzijn
letten

aan visie öntbreekt
het niet", het gaat
erom wat ze
daadwerkelijk doen

wat hun totaalvisie
is

of ze integrale
beleidsvisie
hebben

of ze opkomen
voor de minima

milieu beleid afgelopen
periode

of ze op alle
punten een visie
hebben

wat ze in het
verleden hebben
gedaan
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13. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: De
Volkskrant 17-01-2014 Op 17 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) aan dat zij onder de huidige voorwaarden niet verder willen met het overhevelen van zorg- en
ondersteuningstaken naar gemeenten. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
5. Anders, namelijk:

een goed
drukmiddel van de
VNG richting
kabinet

Gemeenten
kunnen te zwaar
belast worden om
dat te voorkomen
is getalenteerd
leiderschap
onontbeerlijk. Ik
heb daar zo mijn
vragen over. We
leven in een
meningen
democratie. Allerlei
meningen vormen
nog geen visie. De
landelijke overheid
legt maar neer bij
gemeenten. Ik
noem dit een
visieloos afschuif
systeem.

er is nog zoveel
onduidelijk, kan het
gemeetelijke
bestuur dit aan?

gemeenten worden
financieel niet
toegerust om
dergelijke zware
taken uit te
voeren.zo zullen de
gemeentebelasting
en alsnog omhoog
moeten ,ten  koste
van de burgers.

Procent dezelfde
taken uit voeren
zoals nu landelijk
gebeurd

moeten we de
willekeur van de
gemeenten
werkelijk toelaten
op de zorgtaken?
Beslist niet goed
doordacht. Waar
zijn de waarborgen
voor de burger?

volgens mij is ze
inmiddels om!?

Het is wel rrn
taak/plicht van
gemeenten om
voor ouderen een
goed beleid te
hebben, De
gemmenten zijn
voortgekomen uit
en krijgen steeds
meer te maken met
ouderen. Zij
moeten dus zelf
een beleid
maken/hebben/uitv
oeren.

elke gemeente
krijgt zijn eigen
regels.Zit je in een
"goed"dorp dan
kan je niet eens
verhuizen omdat je
zorg dan achteruit
gaat.

Gemeenten
kunnen dit
helemaal niet aan
en ze krijgen er
ook het geld niet
voor

eerst gemeenten zijn al
heel ver met de
overdracht,nu
stoppen is ook niet
goed

geen standarisatie
meer

Gemeenten
moeten in
samenwerking met
omliggende
gemeenten

ER zal teveel
verschil per
gemeente optreden
met alle negatieve
effecten vandien

Het is een pure
bezuinigingsmaatre
gel van de regering

Eerst goed
uitzoeken wat
haalbaar is voor
gemeenten, er is
veel specialistische
kennis nodig en
bezuinigingen die
er impliciet in zit
moet niet op het
bordje van de
gemeenten moeten
komen!mengvorm?

ik denk dat de
gemeenten het wel
kunnen, maar de
voorwaarden (veel
lager) budget)zijn
niet goed, dus
VNG heeft gelijk
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13. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: De
Volkskrant 17-01-2014 Op 17 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) aan dat zij onder de huidige voorwaarden niet verder willen met het overhevelen van zorg- en
ondersteuningstaken naar gemeenten. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Overhevelen van
taken is prima,
maar dan moeten
de gemeenten er
ook het geld en de
know how voor
hebben. Dat is niet
het geval. Wat er
nu gebeurd is een
ordinaire
bezuinigingsmaatre
gel van het Rijk.

verschil in
behandeling per
gemeente

het moet niet
uitmaken in welke
gemeente men
woont betr. zorg-
en
ondersteuningstak
en. Als het
overgeheveld
wordt, is er een
grote kans dat in
de ene gemeeente
(b.v. met een VVD
signatuur) een
andere beslissing
bij een zorgvraag
valt, dan bij een
gemeente met een
andere signatuur
(bijv. PVDA ).
signatuur.

Wel taken
overhevelen, maar
geen financiele
steun. Elke
gemeente mag nu
ze4lf uitvinden hoe
ea op te lossen.
Houdt dit centraal.

Hypocriet van
VNG, daar ze in
eerste instantie wel
akkoord is gegaan
met de plannen
van de overheid,
nu draaien 180
graden de andere
kant uit

uit nadere
onderhandelingen
kan blijken dat
budgetten worden
aangepast

ze moeten niet
lullen maar
poetsen ergo hun
verajntwordelijkhei
d nemen. basta.

Pas bij goede
ibhoud van
gemeente hiervoor
gaan

kan alleen als
lasten omhoog
gaan

uitstellen is wel het
minste, dan nog
vraag ik me af of
gemeenten al deze
taken behoorlijk
kunnen uitvoeren

te vroeg; en hoe is
de financiering?

Annemarie Jorisma
deugt niet zij is
voorbij beslist geen
vz van de vng
gewoon belachelijk
heeft nog minder
sociaal gevoel in
haar kleine teen
dan ik mijn hele
voet

moet geld bij gevaar verschillend
beleid in
gemeenten

niet uitstellen, WEL
geld erbij

niet alle
gemeenten zijn bij
machte

uitstellen, maar niet
dank zij dat domme
mens van
Jorritsma

ik vrees
rechtsongelijkheid
in het land

Jorritsma kan wel
iets willen maar dat
wil nog niet zeggen
dat ze haar zin
krijgt

grote kans op
ongelijke
behandeling in
verschillende
gemeentes

Ik denk dat deze
taken beter af zijn
in handen van de
overheid  AWBZ

een overduidelijke
regie is nodig vor
de overheveling.

blij dat persoonlijke
verzorging en
verpleging nu naar
de
zorgverzekeraars
gaat

Het is een vies
spelletje. Ieder
voor zich en God
voor ons allen. mw
Annemarie heeft
het zwaar en wordt
ondergewaardeerd
voor haar werk.
lekker laf vanuit de
anonieme
loopgraaf.
Aanspreken op
verantwoordelijkhei
d met een flinke
honkbal knuppel bij
de hand.

wel beginnen op
1-1-15 maar de
financiering pas
achteraf
verrekenen

Niet sluitend
geregeld. Geen
garantie dat het
goed komt.
Willekeur. Dicht bij
huis prima, maar
heb er zo geen
vertrouwen in. Te
weinig
onafhankelijk
toezicht en
correctiemogelijkhe
den.

heel veel, vrnl
kleine gemeenten
weten bij god niet
waar het allemaal
over gaat

gemeenten willen
alles doen als er
maar flink wat geld
tegenover staat

De gemeente moet
met minder geld
goede zorg bieden:
ik twijfel of dat kan

Ik ga ervan uit dat
de VNG en het
kabinet voldoende
professionaliteit
hebben om samen
tot een oplossing te
komen.
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13. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: De
Volkskrant 17-01-2014 Op 17 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) aan dat zij onder de huidige voorwaarden niet verder willen met het overhevelen van zorg- en
ondersteuningstaken naar gemeenten. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Op deze manier
kunnen de
gemeenten te niet

Ik heb
onvoldoende
inzicht  om een
juist oordeel over
deze materie te
kunnen uitspreken.
Het is allemaal nog
behoorlijk vaag.

uitstellen is goed -
Annemarie, die
toevallig ook onze
burgemeester is,
weet echter
persoonlijk niets
over zorg en de
belangen van zorg.
Wij zien de
senioren om ons
heen echt armer
worden door slecht
gemeente-beleid

gemeenten moeten
zich omscholen,
willen ze het goed
doen.

er is nog geen
duidelijkheid
zolang Eerste en
Tweede Kamer
nog biet hebben
ingestemd met de
wetswijziging

Ik heb het gevoel
dat de zorgtaken
erbij voor veel
gemeenten te
complex zal zijn,
aan de ander kant
ga ik er vanuit dat
er NIEUW
professioneel
personeel
aangetrokken zal
worden.

de burger die los
van het
arbeidswproces
komt, is vn God
los, die heeft
-ondanks
levenslage
belastingbetaling
met graagte-
nergens meer om
op terug te vallen.

Ik ben het volledig
met het VNG
standpunt eens

ben het met
Jorrtisma eens,
vooral omdat er
een groot verschil
gaat komen tussen
gemeenten, dat is
bij de huidige wmo
al het geval.

Beleid versnippert,
het kan niet zo zijn
dat de ene
gemeente zus
beslist en de
andere gemeente
zo. Uniforme
regelgeving is
gewenst! Stel in
Adam wel
ondersteuning
huishoudelijke hulp
en in Bellingwedde
niet
(gemeentekas).

het overhevelen op
zich slurpt alle
beschikbare geld
op en daardoor
komt het niet goed
als gemeenten alle
zorgtaken moeten
gaan uitvoeren

ik heb ook zo mijn
vragen bij de
kunde van
gemeentes om
deze taken op zich
te nemen; een
gevaar is ook dat
de meerdere
kosten dan weer
via
belastingverhoging
bij de bewoners
terecht komt.
Zorgvuldigheid is
geboden, niet
haast.

ik vind dat het rijk
niet alles af moet
schuiven dat
hebben ze al te
veel gedaan van
daar dat de zorg nu
zo duur is.

kan het niet
overzien

even wachten de
discussie loopt nog

het gaat in de
politiek alleen om
de poen. Ik heb er
weinig vertrouwen
in

te grote verschillen
gaan ontstaan in
gemeentelijk
politiek beleid

rechtsongelijkheid
tussen de
verschillende
gemeenten is
onvermijdelijk bij
ontstentenis van
landelijke normen
en onvoldoende
budgetten dat is
niet in het belang
van de burgers

deze vrouw is on
geschikt voor
functie een
draaikont

Zorg- en
ondersteuningstak
en horen niet thuis
bij de gemeenten
maar het
ministerie. Als
gemeenten
begrotingsgaten
hebben, halen ze
geld weg bij andere
onderdelen en
komen zorg- en
ondersteuningszak
en in het gedrang.
Want scoren met
een zwembad of
een mooi nieuw
gemeentekantoor
is veel prettiger
dan mensen
ondersteunen die
het nodig hebben.
En dat is veel
minder zichtbaar!

op deze manier
wordt er
onderscheidt
gemaakt door
gemeentes en daar
door ook bij met
name de
ouderen,Eigenlijk
hoort het bij de
centrale Overheid
één beleid met als
uitgangspunt
Solidariteit !

In Venlo wordt hard
gewerkt aan de
nieuwe opzet en
deze wordt als
voorbeeld
aangehaald in de
politiek

Goed, want nog
veel te veel
onduidelijk !

De regie vanuit de
centrale overheid is
volstrekt
onvoldoende.
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13. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: De
Volkskrant 17-01-2014 Op 17 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) aan dat zij onder de huidige voorwaarden niet verder willen met het overhevelen van zorg- en
ondersteuningstaken naar gemeenten. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
gemeenten kunnen
dit best, maar
moeten er de tijd
en het geld voor
krijgen

Ik ben blij dat mw
Jorritsma hier  niet
te licht over denkt
en de
decentralisatie zal
ik zeker  volgen in
de
verkiezingsprogra
mmas

taken overhevelen
maar eerst de
subsidie naar de
gemeenten
terugschroeven is
wel heel erg zwak

de gementen
worden voor een
voldongen feit
geplatst dus ze
moeten er het
beste van maken

Luie ambtenaren in
de gemeente die
geen extra werk
willen en niet -
slagvaardige
bestuurders die er
voor zorg zouden
moeten dragen dat
de gemeente juist
de voornoemde
taken (dicht bij de
burger) zou willen
uitvoeren (en graag
zelf).

het is haar partij
die bezuingd

de gemeenten
beheersen de
taken en
verantwoordelijkhe
den weliswaar niet
goed, maar het is
kiezen uit de minst
kwaden en het is
voor ons veel
gevaarlijker als er
nog meer macht
naar de
zorgverzekeraars
gaat; zij hebben al
veel te veel macht
en daarmee lopen
we het grote risico
dat ok hier het
geldprincipe (en
daarmee de
tweedeling in de
maatschappij)
leidend gaat
worden. Het is dom
van Jorritsma dat
zij met haar
houding de
zorgverzekeraars
in de kaart speelt.

Uitstellen geeft
ontevredenheid
door de
onzekerheid,helem
aal naar de
gemeenten die
daarvoor geen
deskundigen
hebben vind ik ook
niet goed

de grootst asociaal
van de
burgemeesters
moet zo snel
mogelijk weg

gefaseerd invoeren
met daaraan
gekoppeld een
meer jarenplan,
met meetpunten,
en waar nodig
bijsturen,
optimaliseren

het is fout dit naar
de gemeente te
brengen.
Bovendien is de
inspraak van de
burger totaal niet
aanwezig. Men
doet toch wat de
bovenklasse wil.

slechte zaak maar
Den Haag heeft er
een potje van
gemaakt

De tering moet
naar de nering
worden gezet, dus
korting op
besteedbare
budgetten is geen
reden om
decentralisatie niet
te willen. Het is
mogelijk wel wat te
vroeg want er moet
nog veel worden
geregeld.
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14. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: ANP
/ Elsevier Fiscaal 20-01-2014 Op 19 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een interview aan Nu.nl. Daarin zei zij dat zij vindt dat gemeenten in de toekomst extra geld via de
belastingen moeten kunnen heffen voor de uitvoering van bijvoorbeeld zorgtaken zoals de Wmo. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
6. Anders, namelijk:

als dit doorgaat
ontstaat er verschil
tussen burgers van
Nederland, nl
afhankelijk van
gemeentelijk
beleid, bijv. minder
zorg,
duurdere/goedkope
re zorg,
meer/minder
belasting.
Ongeliujkheid dus.
In Nederland!

Gemeenten en
belastingheffing
(inkomensbeleid)
een heel slechte
combinatie

super provincie
(extra belasting)
gemeente WMO
uitvoeren (krijgt
minder van de
overheid) dus wij
zijn ten alle tijde
meer belasting
moeten betalen.
Het mag niet zo
wezen dat bij een
gemeente met veel
hulpbehoevende
meer belasting
door de bewoners
betaald dient te
worden als in
gemeentes met
weinig
hulpehoevende.
Straks worden wij
nog verplicht te
verhuizen als wij
hulpbehoevend
gaan worden. Dus
iedereen gelijke
belastingen. Een
pot, overheid,
provincie,
gemeente en
waterschappen.

Een slecht idee! Je
kweekt er scheef
groei mee tussen
de verschillende
gemeenten. Daar
waar de
voorzieningen
gemakkelijker
worden verstrekt
zullen zich meer
gebruikers hiervan
vestigen met een
negatieve spiraal
voor deze
gemeenten. Je
gaat gemeenten
krieeren die alleen
maar gezonde
inwoners hebben

Beperkte binnen
gemeenten geen
totaal overzicht.
Raadsfracties
missen het
overzicht

zonde van de
energie om alles
weer te
veranderen, laat de
centrale overheid
de belasting heffen
en verdeel
daarnade

Kijk hier zit een
belangrijk knelpunt.
Het geld moet uit
den-Haag vandaan
komen en niet van
de lokale burger
die betaald al méér
dan genoeg

eerst Goed
regelen, dan pas
uitvoeren

Wie houden ze
voor de gek:
zouden die
rijksbelastingen
echt omlaag gaan?
En waarom moet
Nederland de rest
van Europa
achterna: ik zou
eerst willen weten
wat burgers daar
van hun
gelokaliseerde
belastingen vinden
en hoe dat
systeem
functioneert.

via
Inwoners-&Bedrijve
nbelastingen, en
weg de OZB.

slecht idee, te
groot  verschil
tussen grote, kleine
en samengestelde
gemeenten

Hangt af van taken
Rijk en Gemeenten
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14. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: ANP
/ Elsevier Fiscaal 20-01-2014 Op 19 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een interview aan Nu.nl. Daarin zei zij dat zij vindt dat gemeenten in de toekomst extra geld via de
belastingen moeten kunnen heffen voor de uitvoering van bijvoorbeeld zorgtaken zoals de Wmo. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
de totale
belastingheffing
moet omlaag gaan.
Want de burger is
immers actief en
hoort daarvoor te
worden beloond.
We kunnen zelfs
grotendeels alles
als burgers zelf
regelen en beter
regelen dan de
maffe trage
negatieve
zeurende overal
zout op leggende
overheidsslakken.
Schaf ze af en
draag het bestuur
NU over aan ons.

Een heel slecht
idee. We betalen
veel te veel geld
voor het instant
houden van een
veel te groot
overheidsapparaat.
Waterschappen,
gemeenten,
provincies, het Rijk
en wat te denken
van dat groete
Europa. Iedere
laag neemt veel te
veel ambtenaren
aan die enorme
salarissen krijgen
uitgekeerd.

bij dit plan komen
er vel
discrepanties; men
woont in een grote,
dure stad en van
bijv. AOW alleen
moet men meer
belastingen
betalen, terwijl
iemand in een
andere gemeente
veel minder hoeft
te betalen, maar
wel hetzelfde AOW
heeft.

kan, als het maar
naar draagkracht
is.

Het komt er dus
weer op neer dat
als je wat hebt, ze
het je afpakken en
als je niks hebt je
ook nooit iets
extras kan, ik zeg:
Een verkapt
communistisch
land!

geen mensen die
verstand van geld
hebben, gaat dan
toch maar naar
interims.

geen goed idee
omdat hiermee
kleine gemeenten
nooit genoeg
gelden kunnen
verkrijgen om al
hun (nu en
toekomstige) taken
te kunnen
bekostiggen.taken

Alleen als dat
inkomensafhankelij
k is

dan moet er ook de
kennis hiervoor
aanwezig zijn

Gemeenten
moeten hun
uitgavenbeleid
grondig herzien.

gek land, dit NL;
we willen van alles
van de overheid en
veel ook; behalve
belasting betalen

slecht idee, want
zo ontstaat er grote
inkomensongelijkh
eid

veranderingen
hebben nooit
geleid naar minder
belastingdruk voor
de burgers!

openheid is er één.
Mensen doen
krampachtig als het
om geld gaat. Latat
het maar via de
overheid gaat,
vanweg het
gegeven dat er nog
enige controle is. In
deze tijden ligt
slimme corruptie
op de loer..

de overheid heeft
de verplichting om
de gemeentes
instaat testellen om
een goed beleid te
voeren

Gemeenten
hebben
aangegeven die
taken niet te
willen/kunnen
uitvoeren.
Belastingheffing
door gemeenten is
dus niet aan de
orde. Er zijn nu al
teveel
onverklaarbare
verschillen in
belastingtarieven
van de gemeenten.

Via de centrale
overheid. Anders te
veel willekeur en
discriminatie van
"arme" gemeenten.

Alzo gelijke
gevallen ongelijke
uitvoering > liever
het Rijk ALLES
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14. De volgende vraag heeft betrekking op onderstaand artikel. Scroll alstublieft naar beneden voor de vraag. Bron: ANP
/ Elsevier Fiscaal 20-01-2014 Op 19 januari jl. gaf Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een interview aan Nu.nl. Daarin zei zij dat zij vindt dat gemeenten in de toekomst extra geld via de
belastingen moeten kunnen heffen voor de uitvoering van bijvoorbeeld zorgtaken zoals de Wmo. Wat vindt u daarvan?

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Algehele
herziening van
belastingheffingen:
AWBZ is jaren
verplicht
afgedragen. Waar
blijft dit geld?
Ziektekosten:
kinderen t/m 18
jaar gratis
verzekerd. WOZ
belasting:
ondoorzichtig, etc.
etc. Sluiks
ingevoerde
verhoging
waterschapsbelasti
ng. Alles wordt
duurder. Graag in-
en overzicht waar
het geld voor wordt
geind en waar aan
het aan het geld
wordt uitgegeven.

Gemeenten
moeten er voor
kiezen , maar ook
over voldoende
midden kunnen
beschikken

Wat je ook bedenkt
de burger is altijd
de pineut hij is het
wel gewent dat hij
betalen moet Nu
de belastingdienst
overal inzicht in
heeft hoe de
burger er voor
staat weten ze
waar geld is te
krijgen

ondanks de
meertaken die zij
toebedeeld krijgen
,krijgen zij daar ook
geld voor. Zuinig
met het verkregen
geld omspringen is
een duidelijke
voorwaarde.
M.a.w, duidelijk er
voor waken dat zij
op een
verantwoorde wijze
met het geld
omspringen en dus
niet aan onzinnige
dingen geld over
de balk gooien.en
dat is nu juist de
taak van de
politiek, die als
waakhond moet
fungeren.

gemeenten moeten
zich niet gaan
bemoeien met
inkomenspolitiek

belachelijk idee,
zeker uit de mond
van Jorritsma. Het
aantal financiele
blunders dat
Almere al achter
zijn naam heeft
staan is legio. Daar
zijn extra miljarden
vergooid! En als de
gemeente meer
belastingen zouden
heffen, zouden ze -
in ieder geval
Almere, maar er
zijn veel meer
voorbeelden
helaas - weer
miljarden uitgeven
aan nieuwe
blunders

zie voorgaande
opmerkingen.

salarissen&
privileges van b&w
met 80? n.beneden
en
onzinuitgavenschra
ppenNu worden we
weer dom
ziek&arm&nix meer
te heffen!

het rijk schuift de
bal toe aan de
gemeente zodat de
gemeente de
zwakke burger nog
zwaarder moet
gaan belasten
zonder dat die
burger
daadwerkelijk
geholpen gaat
worden vanwege
gebrek aan geld
om e.e.a. te
reorganiseren

vanwege de
verschillen tussen
gemeenten ben ik
bang, dat het
sowieso ten koste
van de
rechtsgelijkheid
voor de burgers
gaat, dus ik ben
tegen deie
overheveling van
taken

Er wordt mn door
de lage inkomens
al veel te veel
belasting betaald
hetgen
onrechtvaardig is ,
Maar dat zijn weer
de conseqentis van
die smerige
Marktwerking , en
daar worden vooral
de
gepensioneerden
te dupe van
"Sschandalig"

Weer een
combinatie van
factoren vind ik
belangrijk.

werk naar de
gemeenten en voor
minder geld
waardeloos bij
voorbaat

de gemeente moet
zelf maar eens ln
leveren

Prima als de
gemeente meer
belasting wil
hebben maar dan
minder naar het rijk

als de rijksoverheid
dan eerst eens
enkele duizenden
ambtenaren
onslaat , want die
hebben de
gemeenten straks
nodig en uiteraard
de rijksbelastingen
naar beneden

gemeente moet
wel meer geld
krijgen voor nieuwe
taken dan nu het
geval is, hoe, daar
ben ik nog niet uit,
maar wel volgens
solidariteitsprincipe

de grote
geldstromen
moeten mijns
inziens via het rijk
gaan.Dit om te
voorkomen dat
gemeentes
verschillende
bedragen gaan
innen.

gemeenten kunnen
in het algemeen
niet goed met geld
omgaan

het is een pure
bezuiniging van het
Rijk.Verplaatsing
naar de gemeente,
het is pure diefstal
en de burger is het
slachtoffer, een
treurige zaak.

daar belastingen
heffen waar het
kan
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17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
9. Anders, namelijk:

De partijen die het
meeste voor de
burgers doen en
niet alle geld naar
andere landen en
Brussel geven, die
moeten het  land
besturen.

Naar Engels model Voor de
gemeenteraad:
minder nationaal,
meer lokaal

invoeren van een
kiesdrempel van
b.v. 7 %

dat je 10 stemmen
mag geven en
maar maximaal 5
aan 1 partij en dan
3  en 2 of kleine
verdeling en dat
natuurlijk met een
computer.

Tweede kamer
terug naar 100
leden, de meeste
wetgeving komt uit
brussel en een flink
stuk gaat straks
naar de
gemeente.Voor
een gedeelte van
de tweede kamer,
bijv 30 leden via
districtenstelsel
kiezen.Alle
gemeenteraden en
gemeenteraadsled
en uitsluitend direct
personen kiezen.
Dus niet meer via
partijen en lijsten
maar gewoon
direct aankruisen
wie jij in de
gemeenteraad wil,
wie voldoende
stemmen heeft
komt er dan in

Het
bureaucratische
waterhoofd moet
worden aangeprikt,
het is abnormaal
gezwollen. De hele
burgerij heeft er
last van en het
blokkeert heel veel
goede initiatieven.
Indammen dat
gezwel.

Geen van deze
opties lijkt mij een
goed idee.

houden zoal het is, meer invloed door
wijkraden en dan
naar boven
afvaardigen

ze zoeken het
maar zelf uit

kiesdrempel 3% en
getrapt verkozen
burgemeester

Alle partijen met
een religie als
basis uitsluiten.
Door de eeuwen
heen en zeker nu
ook nog, staat
religie aan de basis
van alle twisten en
oorlogen in de hele
wereld. Een
seculaire staat dus
met de koning als
promotie artikel
voor de
buitenlandse
betrekkingen.

combinatie van
stemmen en loten
(vgls. van
Reybrouck)

zo laten als het is. Iets doen aan die
Provinciale macht.

Een ander politiek
systeem bedenken.
Geen van
bovenstaande
systemen lijkt
DAADwerkelijk
democratisch uit te
pakken in de
praktijk.

De Eerste Kamer
moet bestaan uit
juristen, dus niet uit
gekozen politici
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17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Tweede Kamer: de
helft rechtstreeks
kiezen. De andere
helft middels het
districtenstelsel

Net als in bijna alle
democratische
landen van Europa
stemmen op
zondag.

de
partijenwetgeving
zodanig
veranderen dat er
alleen maar
partijen mee
mogen doen, die
ook binnen de
partij een
democratische
structuur hebben.
Waar dus
voorzitters,
kandidaten enz.
democratisch
gekozen zijn.

beginnen met
gekozen
kamerleden die
hun partij verlaten,
niet als zelfstandig
kamerlid te laten
blijven opereren

de politieke partijen
niet meer financieel
faciliteren. De
politici kunnen met
een partijbjdrage
de campanjes wel
financieren.

Kabinet zou
gevormd moeten
worden door een
deel afkomstig van
politieke partijen en
een deel zou
aangewezen
worden !( zie boek
Belgische schrijver)
opdat partijpolitiek
een minder
belangrijke rol gaat
spelen.

We hebben nu het
systeem dat
burgers minder
belasting betalen
als ze zelf hun
goede doelen
kiezen via de
ANBI-regeling. Dat
zouden we veel
verder moeten
kunnen uitbouwen,
zodat je zelfs geld
toekrijgt van de
overheid als je je
voor de
maatschappij inzet.

1 en 2
mans/vrouws
fracties afschaffen

Dit is m.i. geen
anbo
belang/aspect

districten waar
iedere partij een
vertegenwoordiger
stationeert en die
aanspreekbaar is.
verder zelfde
stelsel als nu.

D66 is altijd een
voorstander
geweest van
referendum, bij het
laatste burger
forum wilde plosts
de eikel van een
Pechthold niet
omdat het hem niet
uitkwam..dat is
verraad aan de
kiezer..logisch dat
veel mensen
gedwongen
worden PVV te
gaan stemmen. De
politici zijn totaal
niet meer te
vertrouwen!!

Gedeeltelijk
districtenstelsel,
gedeeltelijk
rechtstreekse
verkiezingen.

nog een goed
debatteren over de
representativiteit
van de
volksvertegenwoor
diging(en) en
zoeken naar
alternatieve
democratische
structuren

laten zoals het is Veel meer
regionale
vertegenwoordiger
s in het parlement,
door getrapte
verkiezingen. Dan
krijg je minder
beroepspolitici.

Geef de grootste
partij een bonus,
zoals bijv. in
Roemenië het
geval is.

Hier weet ik te
weinig van om  te
weten hoe dit in de
praktijk zou gaan
.......

zoals in Duitsland,
dan hoef je als
splinterpartij niet te
wachten totdat je
uitgenodigd wordt
het cement tussen
de bakstenente
zijn.

in ieder geval meer
duidelijkheid v/d
partijen welke
richting men echt
zeilt en niet zoals
nu dat er eigenlijk
bijna geen verschil
meer is,enkeling
uitgezonderd..

een stelsel met
gedeeltelijk loting,
zoals beschreven
door Van Reybroek

Burgemeester
laten kiezen door
gemeenteraad

wel een
kiesdrempel maar
lager dan 5 %

Rol koningshuis
afschaffen

Verkiezingen
volgens het
districtenstelsel

Regionale inbreng
waarborgen, dus
niet alleen
onderwerpen
bekijken vanuit de
Randstad

de burgemeester
door de bevolking
laten kiezen, maar
wel getrapt via de
gemeenteraad,
omdat bij echte
rechtstreekse
verkiezing er te
veel kans is op
corruptie

kiesdrempel tussen
3 en 5%

Meer invloed
niet-kiezende
kiezers; Meer
volksvertegenwoor
digers vasn buiten
polit ieke partijen

enqette uislagen
werkelijk
uiutvoeren zoals
beloofd

geen verdere
overdracht van
bevpoegdheden
naar Europa
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17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Tweede Kamer
verkleinen

Welke partij we ook
kiezen, er is er niet
één die zich aan
hun, vooraf
gestelde doelen
houdt. We worden
bedonderd waar
we bij staan.

naast een
kiesdrempel ook
een bewijs van
kunnen (fatsoenlijk
programma),
aantal partijen  in
de kamer
beperken.

eerste kamer direct
kiezen 2jaar NA de
tweede kamer!

Stemplicht voor
iedere ned.
paspoorthouder.Bo
ete E 1000.00 bij
niet nakomen van
stemplicht.

Accepteren dat: 1.
Voortschrijdend
inzicht tot een
tegengestelde
mening kan leiden
en daar niet a priori
een
scheldkanonade op
loslaten.  2. Wij, die
ons niet zo
indringend kunnen
en willen verdiepen
in ingewikkelde
zaken, moeten
enig vertrouwen
weten op te
brengen. Een
mandaat geldt in
principe oor 4
jaren.

Instellen van een
bepaalde
kiesdrempel die
versplintering
voorkomt.
Bovendien worden
kleine partijen
gdwongen tot
samenvoeging.

Kiesdrempel mag
wat mij betreft
hoger zijn dan 5%.

In de plaats van
huidige Eerste
Kamer, een
Adviserende Raad
van State
(Agenderende
Macht) van State;
over grotere zaken
en items en waarin
in ieder geval
mensen vanuit
Wetenschap, Kunst
en Religie mee
doen. (van
Schinkel: De
Nieuwe
Democratie)

ECHT geen last of
ruggespraak meer,
dus weg met zulke
spelletjes dat
binnen een partij
niet veel meer dan
2 leden de rest
"hydraulisch"
overrulen en
mutatis mutandis
de overige partijen,
ook via verdeel en
heers.

Geen één  mans
fracties meer, dat
versnippert alleen
maar. en binnen de
fracties meer
ruimte geven aan
een persoonlijke
inbreng. De
fractieleden zijn
volksvertegenwoor
digers en dienen
dan ook de stem
van de burgers te
laten horen en niet
alleen hun eigen
mening te
ventileren.

Kiesdrempel voor
TK/PS/Gem / 50 %
via kieskringen / 50
% via partijlijst voor
TK  -  50% via
kieskringen/ 50%
via partijlijst voor
PS - 100% via
partijlijst voor
Gemeenten

een breed
gedragen kabinet
vormen; iedereen
moet
vertegenwoordigd
zijn, maar wel
nadat de
allerkleinste
partijen zijn
afgevallen
(kiesdrempel, maar
niet te hoog)

Kortere duur
wachtgelden.
Frauderende
politici en anderen
strenger
aanpakken, zoals
banken.

Partijen verplichten
zich tegenover de
burgers en naar
elkaar behoorlijk en
met respect te
gedragen. Zo niet,
dan wegwezen,
zonder wachtgeld,
pensioen,
etc.Afschaffen dat
als men zelfs maar
één dag minister is
geweest met 65
jaar een
ministerspensioen
krijgt.( Hoe zit het
met het weduwen-
en nabestaanden
pensioen?). Bij
onbekwaamheid:
ontslag zonder
wachtgeld.
Waarom  de politici
als een aparte
groep blijven
behandelen. Ze
staan wel op hun
rechten, maar
nemen niet hun
plichten. Dus ook
herzienin

In de Eerste Kamer
worden besluiten
genomen buiten
het zicht van de
kiezen, als het
resultaat van het
genomen besluit (
in dit geval het
preventief
epimediologisch
onderzoek dat in
1975 voor de duur
van dertig jaar door
een medisch eticus
werd verdedigd,
tegenvallende
resultaten oplevert,
dan is zelfs Adri
Duyvestijn niet
bereid zijn mond
open te doen

Of je nu links,
rechts of midden
stemt, na de
verkiezingen zijn
ze hun beloften
alweer vergeten en
doen ze waar ze
goed in zijn,
zakken vullen en
de burger maar
betalen.

Er zorg voor
dragen dat je
helder en duidelijk
als politieke partij
overkomt met
enigszins haalbare,
zichtbare en voor
de burger
aanspreekbare
beleidsonderdelen
Dan zullen er
automatisch
minder ergernis
partijen ontstaan.
Bij meer partijen
systeem moet men
er wel van
overtuigd zijn dat je
een compromis
moet  aangaan wil
je een kabinet of
gemeente bestuur
wil aangaan.M.a.w
het is een utopie
om in een meer
partijen systeem
datgene te
bereiken wat je zou
wensen en dat
moet tot de burger
doordring
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17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
Bij onenigheid in
een partij geen
zittenblijven van de
protest-hebber en
een
eenmansfractie
voeren. Eruit.
Referenda zijn
duur en hebben
lage kiesdrempel
tenzij verplicht
stemmen.

Aantal door politici
bezette zetels laten
afhangen van de
opkomst. Bij een
opkomst van 50 %
worden er slechts
75 zetels
ingenomen door
politici.

Ons systeem is
lang zo slecht niet.
Dat staat niet als
standaard
antwoord
gedefinieerd:
opmerkelijk.
Burgers blijven
bepalen wat er
gaat gebeuren. Als
veel partijen niet
bevalt moeten de
burger maar wat
anders kiezen.

Nooit naar
Amerikaans model:
stagnatie.En
referenda dan
serieus nemen, en
niet naast je
neerleggen als het
niet uitkomt (zie
EU-referendum).

periode van zes
jaar. vier jaar is
tekort om nieuwe
plannen uitgevoerd
te krijgen

De kiesdrempel
zodanig instellen
dat er niet meer
dan 10 partijen
overblijven in de 1
en 2 kamer.Dit zou
ook moeten gelden
in de gemeenten.

Ik zie niet in
waarom het
hervormd moet
worden.

De voorstellen, die
David van
Reybrouck  in zijn
boek "tegen
verkiezingen" doet
tot hervorming van
het politieke
systeem serieus
nemen en verder
uitwerken.

Er is al een
kiesdrempel, maar
die zou hoger
kunnen

landelijkeregerings-
en
gemeenteraadscan
didaten eerst een
toets van
bekwaamheid/kenn
is van zaken laten
afleggen;herkiezing
van burgemeesters
via referendum

Politieke partijen
verplichten voor de
verkiezingen
gemaakte beloften
over wel of niet
samenwerken met
andere partijen na
de verkiezingen
ook na te komen.
Dus geen stemmen
werven door
polarisatie om
vervolgens met de
vijand in zee te
gaan en een
coalitie te vormen!

niets van het
bovenstaande

kies drempel Gekozen
Burgemeester

Twee stemrondes
waarbij in de
tweede ronde een
kiesdrempel van
5% geldt.
Gekozenen die
geen eigen
mandaat
(tenminste de
kiesdeler aan
stemmen) hebben
gehaald moet bij
afsplitsen hun zetel
ter beschikking
stellen, zodat het
niet aantrekkelijk
wordt uit de boot te
stappen.

Stemmen op een
coalitie

niet meer op
partijen stemmen,
maar op personen,
die dan uitvoeren
wat door referenda
de keus van het
volk is. het
Zwitserse model
blijkt het meest
democratische
model te zijn

Hooggerechtshof
dat wetten op
grond van
grondwet
beoordedelt zie
Duitsland met hof
in Karsruhe

niet voornamelijk
professionele
politici

verplicht stemmen
weer instellen

Laten zoals het is. In totaal (alle
overheden samen
gerekend, incl.
E.U.-subsidie e.d.)
groter budget >
eerst door & met
burger uitkienen of
er wel een
probleem is, en zo
ja definitie, en dan
enz,.

Rechtstreeks door
kiezers gekozen
burgemeester

50% van zetels via
loting bezettenNiet
de politieke partij
bepaalt de
volgorde, maar het
aantal uitgebrachte
stemmen, dus de
kiezer heeft meer
invloed op de
samenstelling van
de gemeenteraad,
de 2e kamer
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17. Als we ons politiek stelsel zouden hervormen, hoe zou dat er dan uit moeten zien?Kies alstublieft maximaal drie
antwoorden

Aantal respondenten bij deze vraag: 1741
3e mogelijkheid om
te overwegen is de
suggestie zoals
gedaan door het
CDA. 1) een
gekozen
burgemeester
(wellicht ook een
gekozen premier)
en een splitsing
van de 2e kamer:
75 rechtstreeks te
kiezen door het
volk en 75 leden te
laten kiezen op
andere wijze. Dit
idee zal nog verder
kunnen worden
uitgewerkt.

Het zwitsers model Dit vind ik een heel
ingewikkelde vraag
waar ik zo gauw
geen antwoord op
heb.Echt goed lijkt
het nergens in de
wereld te gaan dus
om een
Amerikaans dan
wel Belgisch of
Duits model te
kiezen lijkt me op
het eerste gezicht
ook niet goed.

niet meer veel
beloven en niet
nakomen

Drie partijen. Links
+ rechts + midden

Partijleiders- leden
met een verleden
waarmee ze  in
opspraak  zouden
kunnen komen
moeten uit de
politiek geweerd
worden.

dan wel een forse
kiesdrempel van
tenminste 10 %

eerste kamer kan
weg of geheel
onafhankelijk

gematigd districten
stesel

Des te meer
partijen, des te
meer meningen. In
wezen willen we
allemaal hetzelfde
dus moeten de
neuzen dezelfde
kant op staan of je
nou links, rechts of
midden bent. Stap
dus af van een
partijenstelsel en
ga verder met het
oplossen van
problemen, hierin
moeten alle
Nederlanders een
stem hebben.

ik weet dat nog
niet,denk er wel
over na,en volg de
politiek, maar het is
is erg moeilijk vind
ik.

niet veranderen

Vaker verkiezingen
houden zodat de
politici
gwedwongen
worden hun
verkiezingsbeloften
te houden

De partijen die mee
doen moeten
voldoende
stemmen krijgen
om deel te nemen
aan ??? of zitting
te hebben of te
krijgen in de raad
in dit geval, maar
ook bij de tweede
kamer verkiezingen
minstens ????
aantal stemmen
halen

Zo als het is. vind ik verder te
moeilijk om een
oordeel over te
hebben.

Zorgen dat
journalisten
begrijpen waarover
het gaat zodat ze
de burgers goed
inlichten.

minder witte
boorden criminelen
dat zou goed zijn
voor nederland

Kiesdrempel van
1-5%

De Eerste kamer
als eerste een
advies laten
uitbrengen aan de
Tweede kamer en
daar vervolgens de
eindbeslissing
nemen.

Ik ben best wel te
porren voor een
kiesdrempel, maar
5% vind ik teveel. 2
of 2,5 % zou me
wel lijken. Dat komt
neer op minimaal 3
à 4 leden van een
kleine fractie.

de eerste kamer
moet blijven
bestaan, maar
meer terug naar
haar echte taak.
Controleren en niet
gaan mee doen
zoals in de tweede
kamer.

Kiesdrempel van
7,5% invoeren, met
daar aan
toegevoegd,
behaalde zetels
partij gebonden
maken en niet
zoals nu, dat er bij
onmacht er geen
splinterpartijen
ontstaan.

invoering
(gedeeltelijk)
districtenstelsel

1 stem landelijk op
een partij 1 stem
op een persoon uit
de regio.
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