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Stand van Zaken/afdoening
Op 16 maart jongstleden hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in Nederland. De raad 
heeft op 7 april het college per motie verzocht onderzoek te doen naar de opkomst en de motieven van 
zowel stemmers als niet-stemmers. De motie verzocht dit onderzoek uit te laten voeren door een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau en hierbij te kijken naar verschillende persoonskenmerken.
Om invulling te geven aan deze motie is, met enige vertraging door een administratief probleem met het 
registreren van de motie, uitvraag gedaan bij dergelijke onderzoeksbureaus. Zij gaven aan dat een 
onderzoek idealiter al voor de verkiezingen wordt opgestart en simultaan met de verkiezingen wordt 
uitgevoerd omwille van de betrouwbaarheid, die met het verstrijken van tijd afneemt. Ook gaven zij aan dat 
het onderzoek alleen op algemeen niveau, zonder de gevraagde uitsplitsingen naar persoonskenmerken, 
circa 15.000 tot 20.000 euro zou kosten met meerkosten voor iedere specificering. Daarnaast wordt er een 
tijdsinzet gevraagd van de gemeente om respondenten te vinden en te benaderen. De verwachte respons 
onder de doelgroep (niet-stemmers) is laag, gemiddeld 2 respondenten per 100 verzonden brieven. Om

Roept het college op
• De opkomst te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, 
leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij 
reden van niet-stemmen te onderzoeken;

• Het stemgedrag te onderzoeken op basis van diverse criteria 
(stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) 
en hierbij standpunten en andere overwegingen (persoon/partij; 
man/vrouw; lokaal/landelijk) te onderzoeken;

• Hierbij gebruik te maken van een betrouwbaar 
kiezersonderzoekbureau dat gebruik maakt van representatieve 
kiezersaantallen en transparante onderzoeksmethodiek (zoals 
bijvoorbeeld l&O Research of IPSOS);
• De uitkomsten voor te leggen aan de Commissie Bestuur voor 
nadere bespreking.
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deze reden heeft het college ervoor gekozen een pragmatische oplossing te zoeken. Er is een eigen 
algemene analyse uitgevoerd naar de reeds beschikbare landelijke en lokale informatie en data over 
stemgedrag en opkomst welke u vindt in de bijlage.
Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een 
hogeschool, onderzoek te laten doen naar de beleving van- en verbinding met de lokale democratie in 
Haarlem. Hierover wordt u zo snel mogelijk nader geïnformeerd. In de inwonerspeiling die eind dit jaar 
plaatsvindt wordt een vraag toegevoegd of men is gaan stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
en zo niet, wat de redenen hiervoor waren. De resultaten hiervan zijn in januari beschikbaar.
Tenslotte wijst het college erop dat er binnenkort een onderzoek uitkomt van het ministerie van BZK naar 
de lage opkomst bij deze gemeenteraadsverkiezingen.

Het college gaat, indien gewenst, graag met u in gesprek over de bijgevoegde analyse en eventueel 
gewenste vervolgstappen.


