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Inwoners Peel en Maas willen kunnen kiezen
Inwoners van Peel en Maas zijn tevreden dat de politiek in Peel en Maas geen grote
conflicten kent. Wel willen ze bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 kunnen kiezen
tussen politieke partijen die onderling voldoende onderscheidend zijn. Ook willen ze dat
politici zichtbaarder zijn. Dit zijn enkele resultaten van het onderzoek van de
Rekenkamercommissie Peel en Maas naar de opkomst en het stemgedrag in Peel en Maas.
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2009 was 50,1%, ruim 10% lager dan in 2006.
Ook bij andere verkiezingen daalt de opkomst. De rekenkamercommissie vroeg zich af hoe dat
komt en hoe de opkomst desgewenst verhoogd kan worden. Een grotere opkomst is belangrijk
voor het draagvlak van beleid. Bovendien blijven bij een lage opkomst de belangen van een deel
van de samenleving onderbelicht, wat de effectiviteit van het bestuur niet ten goede komt.
De belangrijkste reden die inwoners van Peel en Maas aandragen voor de dalende opkomst is
het door inwoners ervaren beperkte belang van de lokale politiek en de ervaren
onbetrouwbaarheid van de politiek. Bij dat laatste ondervindt de lokale politiek last van het beeld
over de landelijke politiek, maar de lokale politiek slaagt er niet in dat beeld bij te stellen.
Jongeren en stemmen
In het onderzoek is in het bijzonder aandacht geweest voor het opkomst- en stemgedrag bij
jongeren. Jongeren staan positief tegenover meer aandacht voor de lokale politiek op scholen.
De politiek zal echter wel duidelijk moeten maken waarom de lokale politiek ook voor hen
interessant kan zijn. Dat kan onder meer via op jongeren gerichte debatten, op plaatsen waar
jongeren komen, maar ook het inzetten van jongerenambassadeurs en het vinden van een
nieuwe vorm van politiek bedrijven waar jongeren zich meer toe aangetrokken voelen.
Opkomst verhogen
Het rapport van de rekenkamercommissie bevat daarnaast een overzicht van maatregelen om de
opkomst te verhogen. Mensen persoonlijk bellen, het organiseren van verkiezingsfeesten, een
digitale stemwijzer en rijdende stembureaus lijken het meest positieve effect op de opkomst te
(kunnen) hebben. De effecten van flyeren op straat, e-mailen, radio boodschappen en tv
uitzendingen zijn miniem. Van alle opkomstbevorderende maatregelen is het rendement een
week voorafgaand aan de verkiezingen het hoogst. Veel resultaten en achtergronden bij het
onderzoek zijn te vinden op www.hoestemtpeelenmaas.nl. U kunt daar ook op het onderzoek van
de rekenkamercommissie reageren.

Het volledige rapport is via internet (www.hoestemtpeelenmaas.nl) en twitter (@rekenkamerPM)
te raadplegen. Aan het rapport werkten ongeveer 200 inwoners van Peel en Maas mee. Meer
informatie bij de secretaris van de Rekenkamercommissie, dhr. Julien van Ostaaijen,
julien.van.ostaaijen@peelenmaas.nl. Telefoon: 077-3279514.

