Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
MC -Hertogenbosch

Onderwerp: vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: Opkomstpercentage Verkiezingen

-Hertogenbosch, 27 maart 2015
Geacht college,
Het CDA heeft de vaste overtuiging dat we in dit huis allemaal het beste voor hebben met onze
democratie. Het feit dat de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen dit keer het laagst was in
Brabant met 43,6 %, doet daarom iedereen pijn. Dit percentage is bijna vijf procent lager dan het
landelijk gemiddelde. Om in de woorden van onze Commissaris te spreken: D
.
Ondanks alle energie en betrokkenheid die er in de samenleving is (bijvoorbeeld in de vorm van
energieok de CDA fractie ziet dat het een algemeen verschijnsel is dat
mensen minder geneigd zijn om naar de stembus te gaan. Er waren daarnaast grote verschillen te
zien tussen verschillende gemeenten. We hebben in grote lijnen gezien dat in de kleinere gemeenten
de opkomst hoger was. Het is nu nog te vroeg om te speculeren naar de redenen hiervan.
Feit is dat we als politiek ook kritisch naar onszelf moeten kijken en dat we voor een belangrijke taak
staan. Te weten: hoe houden we onze democratie vitaal en begeesterd in de huidige tijd? Natuurlijk
beseft de CDA fractie dat deze verantwoordelijkheid niet alleen bij de politiek ligt maar ook bij de
samenleving zelf. In het kader van de door velen bejubelde participatiesamenleving, zullen we
moeten kijken hoe we de inwoners in Brabant meer kunnen betrekken bij de politiek. Bijvoorbeeld
dichter bij mensen te brengen. Om onze inzet: een
vitale en begeesterde democratie, met als doelstelling een beduidend hoger opkomstpercentage in
2019 te halen, stelt de CDA-fractie de volgende vragen.
1. Wat is de analyse van uw college op het lage opkomstpercentage in Brabant?
2. Wat zijn volgens uw college de redenen van dit lage opkomstpercentage? Heeft uw college een
antwoord, idee en/of vermoeden waarom dit opkomstpercentage lager is dan in andere provincies?
3. Is het college bereid om een onderzoekscommissie, bestaande uit een afvaardiging van GS en PS,
t.a.v. het lage opkomstpercentage in te stellen tijdens de statenvergadering van 22-05-2015? Deze
commissie heeft als opdracht om te kijken naar oplossingen / maatregelen die de opkomst in 2019
kunnen verhogen en hier voor 01-10-2015 over terug te rapporteren in PS.
4. Als eerste concrete aanzet naar een meer vitale democratie meent de CDA fractie dat het
provinciehuis meer gepresenteerd zou moeten worden als け2e huiskamer voor iedere inwoner van
Brabantげ. Hoe staat het college tegenover het idee van het CDA om het provinciehuis op bepaalde

dagen en tijden open te stellen voor Brabantse vrijwilligersorganisaties en /of clubs zodat zij gratis
gebruik kunnen maken van vergaderruimtes?

In de hoop spoedig iets van u te mogen vernemen, verblijven wij.

Namens de CDA-fractie,

S.P.M.F. (Stijn) Steenbakkers

