Lijsttrekker
1 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=201)

70%
59%

60%
50%
40%

27%

30%
20%

9%

10%

4%

0%
Ik kijk met name naar de
politieke partij

Ik kijk met name naar de
kandidaat

Dit is om het even

Weet niet

Toelichting
Ik kijk met
name naar de
politieke partij




Inhoudelijk programma is belangrijk. Daarnaast is het wel belangrijk of de
kandidaat voldoende vertrouwen geeft om het gerealiseerd te krijgen.
Leiderschap en daadkracht.
Kijk meer naar het programma

Ik kijk met
name naar de
kandidaat





Kandidaat en politieke partij
Kijk naar de kwaliteit van de politicus
Partijprogramma's zijn allemaal hetzelfde geneuzel

Weet niet



Ze beloven allemaal gouden bergen

2 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=201)
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Weet niet

Anders

Dat hij of zij een geschikte
wethouderskandidaat is

Dat hij of zij van onbesproken
gedrag is, dat hij of zij niet
veroordeeld is voor of verdacht is
van een strafbaar feit

Dat hij of zij gemaakte beloftes
nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners

0%

Anders namelijk:










Alle bovenstaande punten gecombineerd
Bestuurlijk capabel is, terwijl aan dit profiel steeds moeilijker voldaan kan worden. de kandidaat
moet overview kunnen hebben
Dat deze persoon integer is
Dat hij of zij deskundig is, er zitten op dit moment te veel personen in de Raad die geen verstand
van zaken hebben
Dat hij of zij echt iets voor Someren wil betekenen.
dat hij/zij een duidelijke visie heeft over hetgeen de gemeente nodig heeft op de middellange
termijn.
Dat zij niet op persoonlijke titel plaatsnemen in de raad. Vaak verborgen maar door de jaren
heen duidelijk wordt
de 1e 2 redenen
Transparant en onpartijdig is. En dat het een bruggenbouwer is

Toelichting
Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de
inwoners




En staat voor wat de kandidaat belooft
Opkomen voor de inwoners maar wel met
de standpunten van zijn partij.
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Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt




Belofte maakt schuld
Onbesproken gedrag is zeker ook
belangrijk evenals het opkomen voor de
belangen voor bewoners.

Dat hij of zij van onbesproken gedrag is, dat hij of zij
niet veroordeeld is voor of verdacht is van een
strafbaar feit



En daar heb ik mijn twijfels over bij de
komende verkiezingen bij het CDA

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is



Geen extra toelichting
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3 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=201)
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Weet niet

Anders

Dat de kandidaat ervaring
heeft in de politiek

Dat ik de kandidaat
persoonlijk ken

Dat de kandidaat van mijn
leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn
woonplaats komt

Dat de kandidaat een vrouw
is

Dat de kandidaat een man is

0%

Anders, namelijk:






















Algemeen belang > belang van kerkdorp/selectieve groep burgers
Betrouwbaar
Betrouwbaar iemand!
Betrouwbaar is
Betrouwbaar, intelligent
Communicatief vaardig en dat hij/zij beloftes nakomt en een visie heeft
Daadkrachtig zijn
Dat de kandidaat betrouwbaar is, integer. Man, vrouw, leeftijd, dat zegt allemaal niks.
Dat de kandidaat capabel is
Dat de kandidaat capabel is voor het vak ongeacht achtergrond.
Dat de kandidaat een goed en representatief voorkomen heeft
Dat de kandidaat een hoog moreel besef heeft
Dat de kandidaat integer handelt, dossierkennis heeft en zich niet laat (af)leiden door
populisme
Dat Deze geschikt is
Dat hij of zij als capabel wordt ingeschat en vernieuwend kan kijken in het huidige politieke
klimaat. Out of the box denken en met respect debatteren zijn voornaam.
Dat hij of zij er echt iets van wil maken.
Dat hij/zij kwaliteit heeft !!!!!
Dat hijj integer is, geen kostbaar geld verspild en opkomt voor het belang van de
inwoners/bedrijven
De betrokkenheid en integriteit van deze persoon
De kandidaat moet zijn standpunt duidelijk begrijpbaar kunnen verwoorden en er naar
handelen
Doet waar hij of zij voor staat. En niet meepraat.
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Fatsoenlijk, sociaal, betrouwbaar
Fout in enquite. ik kies optie C. Er is hier geen tekstvak wat ik in kan vullen.
Geen
Geschikt gedreven persoon
Ku ndig,Geinteresseerd,Geen hokjesgeest heeftd
Kwaliteit en empatisch
Leiderschap, daadkracht, visie en vertrouwen
Nuchter en realistisch persoon
Onze principes hanteren
Persoonlijkheiid heeft
Representatief is
Sociaal en communicatief vaardig en Inhoudelijk deskundigheid
Verstand van zaken heeft
Voldoende kennis heeft

Toelichting





Als hij of zij maar de goede bedoelingen hebben en allemaal er niet om heen draaien maar dat is
in het algemeen de politiek
Er is geen tekstvak
Mannen zijn beter in besturen dan vrouwen en wijsheid komt met de jaren
Mannen zijn veel beter in complexe zaken anders wordt het een theekransje en gezeur in de
ruimte
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