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Onderzoek raadsleden (deel 2):
Invloed landelijke politiek

Vertrouwen

Landelijke gebeurtenissen

6 op 10 raadsleden hebben
vertrouwen in landelijke politiek

Meerderheid raadsleden: last van
landelijke politiek bij raadswerk

Bent u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer beschikbaar als
raadslid?
Als er recent in uw gemeente al raadsverkiezingen zijn geweest, graag invullen of u
beschikbaar bent geweest.
Ja, voor dezelfde partij 76%
Ja, voor een andere partij 3%
Nee, ik stop als raadslid 20%
Weet ik (nog) niet 1%
Geen antwoord 0%

In hoeverre hebben gebeurtenissen in de landelijke politiek van de afgelopen jaren
invloed op uw werk als raadslid gehad?
Een grote, positieve invloed 2%
Een beetje, positieve invloed 8%
Nauwelijks tot geen invloed 27%
Een beetje, negatieve invloed 38%
Een grote negatieve invloed 24%
Weet niet / geen mening 1%

Hoeveel vertrouwen heeft u over het algemeen in …
De landelijke politiek

De gemeentepolitiek

Kabinet Rutte IV
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In welke mate heeft u als raadslid vragen en/of opmerkingen van burgers gehad over
gebeurtenissen in de landelijke politiek?
Veel 19%
Redelijk wat 47%
Weinig 30%
Geen 3%
Weet niet / geen mening 0%
De volgende twee vragen is alleen gesteld aan raadsleden die redelijk wat tot veel vragen
hebben gehad over de landelijke politiek
Heeft u bij uw landelijke partij uitleg gevraagd over de landelijke gebeurtenis om
vragen of opmerkingen van burgers te beantwoorden?
Ja 68%
Nee 31%
Weet niet / geen antwoord 1%
Heeft u van uw landelijke partij in uw beleving voldoende of onvoldoende uitleg gehad om
vragen of opmerkingen van burgers over gebeurtenissen in de landelijke politiek te
beantwoorden?
Voldoende 72%
Onvoldoende 16%
Weet niet / geen mening 12%
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Manier van politiek bedrijven

Invloed op campagne

'Politieke cultuur in landelijke
politiek en in raad verslechterd'

Bijna helft verwacht negatieve
landelijke invloed op uitslag

Vindt u dat de manier waarop politiek wordt bedreven de afgelopen jaren is
verbeterd, hetzelfde is gebleven of is verslechterd?
In de landelijke politiek

In uw gemeenteraad
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Weet niet / geen mening

0%

1%

Als u kijkt naar de debatten in uw gemeenteraad, is de toon daarvan de afgelopen
jaren over het algemeen verbeterd, hetzelfde gebleven of verslechterd?
Sterk verbeterd 3%
Enigszins verbeterd 16%
Hetzelfde gebleven 36%
Enigszins verslechterd 30%
Sterk verslechterd 14%
Weet niet / geen mening 1%

In hoeverre verwacht u dat gebeurtenissen in de landelijke politiek van de afgelopen
jaren invloed zullen hebben op het resultaat van uw partij bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen?
Een grote, positieve invloed 8%
Een beetje, positieve invloed 24%
Nauwelijks tot geen invloed 18%
Een beetje, negatieve invloed 30%
Een grote negatieve invloed 16%
Weet niet / geen mening 4%
In hoeverre kijkt u ernaar uit om zelf campagne te voeren voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen?
Heel erg 41%
Enigszins 33%
Niet echt 16%
Helemaal niet 8%
Weet niet / geen mening 3%
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Raadsleden landelijke partijen

1 op 3 raadsleden landelijke partijen:
'geen goed als landelijke leider komt'
De volgende drie vragen zijn alleen gesteld aan raadsleden van landelijke partijen
(n=554)
U gaf eerder aan voor een lokale afdeling van een landelijke partij in de gemeenteraad te
zitten. In de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen reizen politici van landelijke
partijen doorgaans af naar gemeenten om kiezers daar te overtuigen.

Discussie over afsplitsen

Discussie over afsplitsing bij klein
deel raadsleden landelijke partijen
Is er het afgelopen jaar in uw lokale afdeling discussie geweest om u af te splitsen
van de landelijke partij en zelfstandig verder te gaan?
Ja 7%
Nee 91%
Weet niet / geen mening 2%
De volgende vraag is aan alle raadsleden gesteld

Welke invloed heeft het, denkt u, als landelijke politici van uw partij campagne komen
voeren in uw gemeente op het resultaat van uw partij bij de
gemeenteraadsverkiezingen?
Eerder een positieve invloed 36%
Eerder een negatieve invloed 18%
Nauwelijks tot geen invloed 42%
Weet niet / geen mening 4%
Maak de zin af op wat uw mening van toepassing is. Als onze landelijke partijleider in
mijn gemeente campagne wil komen voeren, dan vind ik dat...:
... een goed idee en is hij/zij wat mij betreft welkom 62%
... geen goed idee, maar is hij/zij wat mij betreft welkom 23%
... geen goed idee en is hij/zij wat mij betreft niet welkom 10%
Weet niet / geen mening 4%

Verwacht u dat uw partij in uw gemeente bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
meer of minder zetels gaat behalen dan bij de laatste verkiezingen in 2018?
Veel meer 6%
Iets meer 35%
Ongeveer hetzelfde 41%
Iets minder 12%
Veel minder 3%
Weet niet / geen mening 3%
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EenVandaag Opiniepanel
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