Coalitievorming
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Het CDA heeft de verkiezingen afgesloten met een verlies van twee zetels (9 zetels). De SP
wint twee zetels (7 zetels). Essentie (6), PvdA (3) en D66 (2) behouden hun zetels.

1 Welke partijen zouden, volgens jou, een
coalitie moeten vormen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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2, 3: Democraties gekozen meerderheid.
2, 3: Het volk heeft gekozen en dit zijn de grootste partijen. Uit de einduitslag blijkt dat men
teleurgesteld is in de Pvda, die horen er dus niet bij te zitten.
2, 3: Kiezers worden vernaggeld. Stond vantevoren al vast dat dit zou gebeuren in Horst. Gaan
stemmen heeft wat mij betreft dan ook geen zin meer. Alles is en wordt al geregeld via
achterkamerpolitiek. De eerste de beste eerlijke politicus moet nog geboren worden, ook in
Horst aan de Maas.
2, 3: Mijn idee is dat het roer om moet gaan, dat er eens nieuw bloed voorop gaat.
2, 5: Een coalitie die bij elkaar past en waar naar mijn mening de beste kandidaten inzitten voor
het wedhouderschap.
2: Niet streven naar een grote meerderheid, oppositie kan mee stemmen als ze een voorstel
goed vinden.
3, 4: zullen lang moeten praten om het eens te worden, maar een keer een heel andere wind
door de Horster politiek zou niet perse slecht hoeven te zijn
3, 5: CDA is laf dat ze geen coalitie met de SP die veel stemmen hadden gewonnen zo
passeren en zo alleen zal over 4 jaar de SP de grootste partij van horst worden en is het
gedaan met de CDA
3, 5: CDA maar eens een keer als oppositie, is goed voor een frisse wind.
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3, 5: CDA stelt toch weer teveel eisen ondanks verlies van 2 zetels. Andere partijen moeten CDA
eindelijk eens buitenspel zetten. Temeer omdat er geen geld is en er moet ontzettend goed op
de winkel gepast worden. Laat SP nu ook maar mee de verantwoording dragen. Hoeven ze ook
niet steeds en alleen maar NEEN te roepen. Essentie is een betrouwbare partij die dat zeker wel
toevertrouwd is.
3, 5: Dat zou het meest democratisch zijn om de grootste partij het CDA met de partij SP die op
de tweede plaats staat een coalitie te vormen en daarbij een links geluid van de PvdA aan toe te
voegen. Dan geven we de stemmer het gevoel niet voor niets naar de stembus te zijn gegaan.
3, 5: Die vind ik bij elkaar passen...
3, 5: Een college zonder CDA zou heel goed zijn .
3, 5: graag een links tintje in een wel erg rechtse gemeente
3, 5: Het kan niet waar zijn dat een NGB belangrijker zijn dan gegarandeerde goede zorg voor
mensen. Toch is dit, zeer kort samengevat, het eindresultaat van de onderhandelingen. Een
gemiste kans voor een groene, sociale agenda in Horst
3, 5: Ik zou het goed vinden voor Horst als het CDA een keer niet in het college zou komen. Ze
hebben de afgelopen 2 x flink verloren maar mogen toch doorgaan, raar!
3: Als je verliest moet je zo sportief zijn en je verlies nemen en zeker niet de winnende partij
uitsluiten dit is heel kleinzielig en geen respect voor de kiezer.
3: Bij verkiezing is de stand 0, dus cda wint 9 sp wint 7 etc. Je kunt toch niet verliezen bij
verkiezing. In sport zeg je toch ook niet 2e helft van competitie te weinig punten dus geen
kampioen
3: CDA moet zich een keer aanpassen, SP moet serieus genomen worden en moet een kans
krijgen.
4, 5: CDA en Essentie hebben in het verleden wel bewezen dat het niet puik is wat ze allemaal
doen. Denk aan het fiasco van de Floriade.
4, 5: Het is te zot voor woorden dat de SP buiten de coalitie gehouden wordt. In de tijd van
Fortuyn werd er gesproken van demonisering van de LPF. Dat geldt dan nu voor de SP, die al 40
jaar mee draait in de landspolitiek en waarvan iedereen nog steeds denkt dat het land door de
SP failliet gaat. Wat natuurlijk onzin is, ze geven het geld alleen anders en eerlijker uit.
4, 5: pvda: heeft goede wethouders. d66:
partij van de toekomst cda:
voor het
evenwicht in de politiek. essentie: voor mij te rechts.
5: 2 sociale partijen
Dit is en kwestie van onderhandelen. Dat doet men in de landelijke politiek ook.
Het maakt niet zoveel uit wie er samen gaan regeren, als ze maar in het belang van de mensen
van de gemeente werken en niet in het belang van hun eigen partijen.
In Den Haag staan ze voor iets en als ze doen in een coalitie komen dan draaien ze hun
gedachten om of staan ze niet meer vol waarvoor ze stonden voor de verkiezingen, wat is
geloofwaardig????
Ze zijn nu eenmaal het grootste al is u et niet mijn partij. Samen met SP is een onmogelijke
combi. Volgem n de e keer zijn er wellicht meer mogelijkheden als het cda weer inlevert
Hier gaat iets mis...

Het ziet er naar uit dat de nieuwe coalitie bestaat uit CDA, Essentie en PvdA.
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2 Wat vind je ervan dat de SP, zoals het er nu
naar uitziet, buiten de coalitievorming is
gevallen?
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Alleen maar kritiek, komt zelden met betaalbare oplossing
Besturen is verantwoordelijk nemen. Qua grootte zijn ze de 2e partij. Ze zullen water bij de wijn
moeten doen. Het is jammer dat ze de kans niet grijpen: wellicht kunnen hun `kroonjuwelen`
niet verzilverd worden: er blijven nog genoeg schitterende parels over die geregeld moeten
worden.
CDA durft het niet aan om met SP in coalitie te gaan.
CDA en PvdA zijn onbetrouwbaar
CDA verliest al jaren op rij, SP is daarna de grootste en mag niet overgeslagen worden.
De bevolking heeft duidelijk aangegeven wat zij willen. En daar wordt - zoals gewoonlijk - niet
naar geluisterd. Een gemiste kans.
De kiezer heeft gestemd en ze willen cda en SP dus die twee hebben het voor `t zeggen. hoewel
ik liever heb dat essentie het voor `t zeggen heeft
De mensen raken zo het vertrouwen kwijt van hun stem
De sp heeft de meeste stemmen binnen gehaald omdat mensen achter de partij staan en zou
nog niet eens mee mogen doen met regeren over Horst aan de Maas
De SP heeft veel zetels, ik zou het vreemd vinden wanneer zij buiten de coalitie zouden vallen.
een partij die op vele standpunten tegen is past niet in deze coalitie
Een partij die voor de zwakkere in de samenleving staat
Eindelijk dé kans om een wat linksere koers te varen en niet wéér de eeuwigdurende macht aan
de macht
Er is dan niet geluisterd naar de stemmers!!
Er wordt absoluut geen gehoor gegeven aan hetgeen de kiezer gekozen heeft, hoezo
democratie?
Er wordt m.i. niet geluisterd naar de stem van het volk
Gekonkelfoes door de andere partijen waardoor SP buitenspel is gezet.
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Grote winnaar, moet in coalitie komen. Echter wel bij standpunten blijven.
had het al aangegeven nu het al geregeld is kan je niet zeggen of het met de SP deze 4 jaren
slechter zou gaan heb er nu weinig vertrouwen in deze coalitie
Het is de arrogantie van de grootste partij om zo met een verkiezingsuitslag om te gaan!!!
Het is vreemd dat een partij die zo gestegen is, buiten de coalitie valt. Je zou toch denken; de
kiezers hebben hun keuze gemaakt.
Het is zeer onterecht om de SP niet op te nemen in de coalitie, het neo-liberale beleid van de
laatste decennia heeft niet alles opgeleverd, wel grootschaligheid in tuinderij en intensieve
veehouderij (het NGB dreigt er nog aan te komen). Minder opkomen voor het midden en
kleinbedrijf, denk aan winkels open op zondagen,dat is niet te doen voor hen.Denk aan de
grote restschuld van de Floriade. Denk aan de dreigende sluiting van het zwembad. Denk aan
Greenport met weer nieuwe plaatsen voor grote stallen! Denk aan de bezuinigingen op de
gezondheidszorg, jeugdzorg e.a.Het wordt tijd dat er een linkse wind gaat waaien, wil de de
gemeente Horst in de toekomst overleven en een mooie plattelandsgemeente blijven.
Het ontbreekt het CDA nog altijd aan fatsoen; zij behoren respect te hebben voor het feit dat zij
twee zetels verloren hebben en de SP er twee bij gekregen heeft; Zij tonen geen respect voor
de kiezer!
Ik ben van menig dat de SP er klaar voor is, laat ze de uitdaging aan gaan.
Ik heb helemaal niets met de SP maar dit is bijzonder ondemocratisch.
ik heb niets met politiek, al helemaal niet met gemeenteraad politiek
Ik stem al jaren SP en het frustreert me dat ondanks dat het goed gaat met de SP, ze nooit in de
coalitie zitten Ik baal ook echt dat het CDA in Horst altijd aan de macht blijft .
Ik vind het niet eerlijk, de SP heeft zoveel gewonnen, het zou fair zijn als ze een grote stem
kregen.
Ik zie met niet in de de PvdA in de coalitie te zoeken heeft met zo weinig zetels. De SP zou als 2e
partij in de coalitie thuis horen.
kans gehad
laat ze maar eens waarmaken wat ze allemaal beloven bij SP
Maar te begrijpen.
nee partij
Omdat ze toch een groot aantal zetels heeft (7 stuks)
Shit!
SP wil koste wat kost het NGB dwarsbomen en als SP daar niet een punt achter kan zetten als
politieke partij dan staan ze naast de coalitie.
SP zou met Essentie coalitie moeten vormen en CDA buitenspel zetten
standpunten liggen te ver uit elkaar.
Stemmen van de kiezers worden genegeerd.
waren de winnaars en verdienen een wethouder te leveren
wat heeft het voor zin om nog te gaan stemmen?
willen volgens mij helemaal niet, te weinig draagkracht binnen de SP m.i.
Ze moeten eindelijk eens hun verantwoording nemen
ze verdienen veel meer want er is flink op gestemd
Zij hebben de verkiezingen gewonnen. Nu wordt meer dan een kwart van de bevolking
uitgesloten. Slechte zaak.
Zo gaan die dingen
Zoals boven omschreven geen respect hebben voor de kiezer.
Zoals ik al zei in de vorige vraagstelling
als er geen overeenkomst kan het niet
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geen mening

3 Wie valt het te verwijten als de SP niet in de
nieuwe coalitie komt?
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Geen mening
Heb me niet in de verkiezingen verdiept
????
Alle partijen
Allemaal
beiden CDA en SP
CDA
CDA en PvdA
CDA en PvdA
CDA en PvdA
CDA en PvdA
CDA en PvdA
Dat weet ik niet, ik vind zelf dat de mega stallen door moeten gaan. dit is beter voor mens en
dier. helaas is de buurd hierop tegen. de overlast wat hun denken valt echt wel mee
De democratie?
de kiezers
door hun eigen dwars liggen
formateur
Geen idee – meerdere malen genoemd
geen idee, ik heb het niet gevolgd
geen idee
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geen interesse in politiek
geen mening – meerdere malen genoemd
geen oordeel
geen reactie
geen verstand van
geen verwijten, uitkomst van onderhandelingen
geen mening
geven en nemen
heb niet veel verstand van politiek
het verschil van inzicht in hoe om te gaan met maatschappelijke kweies
iedereen zal wat toe moeten geven, niet alleen sp
Ik ben niet bij de formatie besorekeningen geweest.
Ik heb me er onvoldoende mee bezig gehouden, 0m een oordeel te hebben
Ik heb niet voldoende informatie
Ik kan niet beslissen. Ik ben een Bulgaarse burger
kiezer
Neutraal – meerdere malen genoemd
niemand
niemand
Niemand
Niemand, zo is de politiek
Niemand. Je moet wel samen tot overeenstemming kunnen komen.
niemand: zo loopt het nu eenmaal bij verkiezingen. Komt men niet bij elkaar, dan wordt een
van beiden oppositie
niets
nvt
nvt
nvt
past niet in een coalitie
SP en CDA
verschil in standpunten.
volg weinig politiek
weet ik niet – meerdere malen genoemd
weinig interesse
xxx
XXX
zou het niet weten

In de meerjarenbegroting is vastgesteld, dat er drie fulltimebanen beschikbaar zijn voor het
wethouderschap.
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4 Hoe zou, volgens jou, dit aantal banen
verdeeld moeten worden over de drie
mogelijke coalitiepartijen?
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????
1 CDA, 1 ESSENTIE, 1 SP, 1 PvdA
1baan CDA 1baan Essentie 1baan SP
4 parttime wethouders van 0,75 fte elk (2 CDA, Essentie en 1 PvdA). Op die manier wordt de
belofte van de oude (en nieuwe) coalitie ingelost.
ander college!
CDA 1, SP 1 en PvdA 1.
CDA 2 Essentie 1.5 PvdA 0,5
cda 2 essentie 1
CDA zeker niet
CDA, Essentie en D 66.
CDA1 PVDA ! SP1
coalitie partijen elk een zetel
de SP als winnaar hoort er altijd bij te zitten
de sp verdiend een wethouder
de sp zou er een moeten hebben vanwege de uitslag van de verkiezing met de andere 2
partijen met de meeste zetels
Essentie en SP
Geen cda
geen idee
Geen idee
geen idee
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geen idee
geen idee
geen idee
geen idee
Geen idee
geen interesse in politiek
Geen mening – meerdere malen
geen oordeel
geen Pvda
geen reactie
Geen van bovenstaande
Geen verstand van
geen voorkeur
Ik kan niet bepalen of er een vierde wethouder nodig is.
KEUZE BIJ DIEGENE DIE HET MOETEN INVULLEN
Kijken welke mensen beschikbaar zijn en wie het wethouderschap het beste kan uitvoeren
moet het doen, partij achtergrond zou onbelangrijk moeten zijn
Maakt mij niets uit, als de val van de coalitie maar binnen drieenhalf jaar gevallen is.
maakt mij niks uiut, het gaat er maar om dat de beleidsterreinen voldoende aandacht krijgen.
Mis SP die de zetel geven van de PvdA
Neutraal
neutraal
niet per partij, maar mensen kiezen die competent zijn voor een dergelijke functie en
portefeuille
niets
nvt
nvt
nvt
Part-timebanen met PvdA iets meer dan haar rekentechnisch toe zou komen, goede
wethouderbonus
SP 1, CDA 1, Essentie 1
sp d66 cda
sp erbij
Sp heeft ook rechten op wethouderschap
sp ook een
twee is genoeg want ze kosten toch al veel
verdeling naar behaalde zetels, maar dan ook SP.
Verdeling volgens de stem van het volk
volg weinig politiek
volgens de grote aantal zetels bij de uitslag. 3 zetels op volgorde van de grootste aantal
zetelwinst per partij. De kiezer heeft gekozen. CDA, SP en Essentie 1 wethouderpost
Waarom gelinkt aan de partij, kies voor partij onafhankelijke kandidaten met een profiel op
basis van kennis ipv op basis van hun partij historie
waarom zoveel wethouders; allemaal zakkenvullers
wat maakt het uit? Ze doen toch wat ze zelf willen en kijken naar hun eigen belangen
Weet het niet – meerdere malen
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weg met pvda
xx
XX
Xx geen menibg
xxx
Ze mogen mij als werkeloze wel op deze functie van wethouder zetten. Ik ben onpartijdige en
denk aan ieders belang.
Zie vorige vraag
Zou ik echt niet weten

5 Wie zou jij graag als wethouder zien?

5 Wie zou je graag als wethouder zien?
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?
geen leugenaar of iemand die alleen maar beloftes maakt
geen mening
Thijs Coppus, van Rensch, essentie
??? diegene die staat voor wat hij/zij zegt en uitdraagt zowel voor als na verkiezing
?????
??????
2 MANNEN 2VROUWENgg g morg
b vd berg
bekwame
beste mensen inzetten.
Birgit op de Laak
Birgit op de Laak
Birgit op de Laak !!!
Birgit op de laak, iemand nieuw/daadkrachtiger van CDA, iemand van Essentie
Birgit-Paul-Bob
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Bob Paul Birgit
Bob Vorstermans, Bram Hendrix, Birgit op de Laak
bob vostermans
bob vostermans
Bob Vostermasns, Ger van Rensch, Bram Hendrix en birgit Op de Laak
Bob, Birgit Loes
Bob, Paul en Birgit
Bram Hendrix
Bram Hendrix
Brigit op de Laak in ieder geval !
Ccc
CDA: van Rensch, SP: Thijsd Coppus en PvdA: Jan Wijnen.
Coppus
Dat moet de gemeenteraad maar zelf uitmaken.
De meest kundige
de mensen die de meeste stemmen haalden tijdens de verkiezing
De partij kiest de deskundige
degenen, die het beste zijn en daarbij het beste voorhebben met ALLE dorpen in Horst aan de
Maas
die de beste zijn
Diegene die boven aan stond bij de verkiezingen
dit is niet meer mogelijk omdat er zijn die aangegeven hebben te willen stoppen
een deel van de huidige
Een nieuwe wind
EEN SP-ER
een zakenkabinet, dus mensen die zijn geselecteerd op kennis en ervaring en capaciteiten.
eerlijk verdeeld naar zetelwinst
eerlijke
Er zou een SP-wethouder bij moeten komen
even geen idee
evenredig het aantal behaalde zetels
Fractie voorzitter CDA
geen id
geen idee – meerdere malen
geen idee.....
Geen mening
GEEN MENING
geen mening
geen mening alhoewel brigitte van mij mag blijven
geen Paul Driessen
geen pvda
geen reactie
geen voorkeur – meerdere malen
geenCDA
Ger Driessen
Ger Driessen
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ger driessen en jan nabben als duobaan
Het grootste gedeelte kan wat mij betreft blijven zitten
het is allemaal niks...
iemand die werkelijk doorheeft wat er speelt bij de burgers, zich dit aantrekt en er iets aan wil
doen. Iemand die luistert en oprecht is
iemand van de SP
Iemand van de SP erbij.
Iemand vd sp
Ik heb geen idee
Ik zou graag Ger Van Rens en Birgit op de Laak terug zien. Paul Driessen niet . Over Bob
Vostermans heb ik geen mening.
in ieder gebal Birgit op de Laak
in ieder geval Birgit eruit.
in ieder geval uit SP
Jan Nabben
John Jenniskens
joop de Hoon,
kan ik niet invullen
ken ze niet
Ken ze verder niet
Leiders coalitie
leon litjens
maakt niet uit
Maakt niet uit als er maar nieuwe gezichten in komen
maakt niet uit als het maar iemand van de sp is
Maakt niet uit,als ze maar betrokken zijn en het niet als bijbaantje zien of doen om in de
belangstelling te staan!
Mensen die de organisatiestructuur in Horst door en door kennen
Mensen uit het bedrijfsleven zonder en groot politiek verleden Leon Litjens was hiervan een
goed voorbeeld
mevr. op de laak
mezelf
minder
minder gevestigde macht, nieuwe gezichten/inzichten
Mw. Op de Laak; 1 CDA, 1 SP
n.v.t.
neutraal
Neutraal
Niet genoeg informatie en openheid over de huidige wethouders
niets
nieuw bloed
nieuwe
nieuwe
nieuwe CDA wethouder, nieuwe wethouder essentie,, Bram Hendrix en dezelfde PvdA
wethouder
nieuwe gezichten!
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Nieuwe mensen. Niet de vastgeroeste en de haantjes
ntb
nvt
nvt
onafhankelijke, krachtige bestuurders
Onbekend
Ook een jonger iemand
Op de Laak, driessen en nieuwe van het cda
Op de Laak, rest heb ik geen inzicht in.
Op de Laak, Wijnhoven en Hendriks
Paul Diessen , Birgit op de laak en Bob Vorstermans
Paul Driessen, Birgit op de Laak, Bob Vostermans. Goede mix van geslacht / leeftijd / beleving in
de samenleving enz
SP
sp
SP
SP / PvdA / Essentie
sp pvda d66
sp-cda-pvda
Thij s Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
thijs coppus
thijs coppus
Thijs coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
Thijs Coppus
thijs coppus
Thijs Coppus
thijs coppus
Thijs Coppus
thijs coppus en anderen geschikte personen
Thijs Coppus, Paul Geurts
uitslag verkiezing
Van Rens niet meer, Vorstermans is nog te onvoorbereid en te groen, kijk uit naar personen die
gedragen worden en deskundig zijn.
vd Laak en verder geen idee
verdelen
vernieuwen
volg weinig politiek
voor mij hoeft er geen te komen, kosten alleen maar geld en de meerwaarde hiervan zie ik nog
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vorstermans, op de laak, van rensch maar een ander voor driessen
Vostermans,Tegels Driessen Op de Laak
weet het niet
weet ik niet
weet ik niet
weet ik niet
weet ik niet
weet ik niet
Weet ik niet
weet ik niet coalitie is niet mijn keus
Weet ik niet, heb ik niet genoeg zicht op
weet niet – meerdere malen
weet niet hoe wel
weet niet ken verder geen namen
Weet niey
wethouders kiezen naar kunde
xx
xx
xxgeen mening
xxx
xxx
zeker niet Ger van rensch terug
Zie vorige vraag
zie vorige vraag
zou het niet weten
Zou ik echt niet weten

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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