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Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1 
Waarom wil de Gemeente specifiek weten wie op welke partij stemt? 

Antwoord vraag 1 
De gemeente wil niet weten wie op welke partij stemt. 

Het stadspanel is een bestaand onderzoeksinstrument dat door onze organisatie zo'n drie tot 
vijf keer per jaar wordt ingezet en waarbij aan circa 1.100 inwoners een beknopte vragenlijst 
wordt voorgelegd. Individuele meningen zijn bij de uitkomst van het stadspanel niet 
herleidbaar. 

Jaarlijks voert de gemeente Venlo een groot aantal onderzoeken uit. Dit zijn onderzoeken, 
die aan de hand van een jaarlijks onderzoeksplan, worden uitgevoerd ten behoeve van de 
verbetering van ons beleid of onze dienstverlening. 

Het doel van dit onderzoek is op de eerste plaats om te zien of ons gemeentepanel een 
goede afspiegeling vormt van onze bevolking. Een goede afspiegeling hangt samen met 
leeftijd, geslacht, woonplaats en stemgedrag. 

De gemeente Venlo heeft nadrukkelijk geen onderzoek uitgevoerd naar het stemgedrag met 
betrekking tot de PW. 

De organisatie heeft het panel, om onderzoekstechnische redenen, gevraagd het 
stemgedrag bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen aan te geven. Omdat de PW de 
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laatste keer bij de raadsverkiezingen niet heeft meegedaan in Venlo en (bij de start van de 
uitvraag) te kennen had gegeven deelname in 2018 in Venlo te overwegen, konden we om 
hun potentieel in beeld te brengen (zoals we doen bij alle andere in de raad 
vertegenwoordigde partijen) niet vragen 'op wie men bij de laatste raadsverkiezingen had 
gestemd'. Voor een evenwichtige afspiegeling is het evident om de PW mee te nemen. 

Bij het uitzetten van de vragen was deelname van de PW niet zeker en is besloten om deze 
vraag apart te stellen. Mocht de PW afzien van deelname dan is daarmee geen nieuwe 
uitvraag nodig. 

Vraag 2 
Wie heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek? 

Antwoord vraag 2 
Niemand heeft 'opdracht gegeven' voor dit onderzoek. Deze onderzoeken worden op 
ambtelijk initiatief uitgevoerd door onze organisatie. 

Vraag 3 
Wat is het doel van dit onderzoek? 

Antwoord vraag 3 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar vraag 1. 

Vraag 4 
Waarom is de peiling zo nadrukkelijk gefocust op de komst van de PW? 

Antwoord vraag 4 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar vraag 1. 

Vraag 5 
Wat gaat u doen met de resultaten van dit onderzoek? 

Antwoord vraag 5 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar vraag 1. 

Vraag 6 
Waarom mengt de gemeente Venlo zich in het lokale democratische proces (lees vrije 
kiesrecht) en hiermee feitelijk inbreuk doet op het stemgeheim? 

Antwoord vraag 6 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar vraag 1. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Venlo 
de secretaris 

Piet Lucassen 

de burgemeester \ 

/\ '~·' / 
An in Scholten,) 

2 


