Opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
Rekenkamercommissie Peel en Maas, november 2013
In dit onderzoek richten we ons met name op de gemeenteraadsverkiezingen. Tabel 1 toont de
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in historisch perspectief. Tussen 1986 en 2009 daalt
het percentage opkomst in Peel en Maas met ruim 27%. In absolute aantallen is dat een verlies
van 4.193 kiezers, terwijl het aantal kiesgerechtigden in die periode juist met 6.361 toeneemt.
Tabel 1: De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezing in Peel en Maas 1986-2009
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Voor Peel en Maas zelf, maar ook in vergelijking met Nederland en Limburg is de opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezing van 2009 een dieptepunt. De opkomst is dan voor het eerst lager dan
het gemiddelde in Limburg en Nederland, waar vier maanden later naar de stembus wordt
gegaan. Helemaal eerlijk is die vergelijking natuurlijk niet, want de verkiezingen in 2009 waren
bijzondere verkiezingen (herindeling) en die vond niet tegelijkertijd met het gros van de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Herindelingsverkiezingen hebben bovendien vaker te maken
met een lage opkomst.1 Dat neemt niet weg dat ook de opkomst in 2009 past in een langere
termijn trend van dalende opkomstcijfers, zowel bij gemeenteraadsverkiezingen als andere
verkiezingen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat opkomstcijfers na een herindeling enigszins
opkrabbelen, maar zelden weer terug op het niveau van de oorspronkelijke gemeente(n) komen.
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Ook in andere gemeenten waar in 2009 gemeenteraadsverkiezingen plaats vonden, was de opkomst
matig: Horst aan de Maas (50,56%), Zuidplas (49,31%), Venlo (46,62%), Venray (44,7%) en Oldambt
(42,27%). In 2010 zijn er zes herindelingsgemeenten buiten Limburg, waarvan er maar één net boven
de 50% scoort. De enige Limburgse gemeente, Eijsden-Margraten, haalt echter wel een opkomst van
65,31% (informatie van de Kiesraad: www.verkiezingsuitslagen.nl).
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