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Groep de Mos / HvDH en de PVV zouden volgens deze peiling de grote winnaars zijn
als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag
Situatie

Key Answer

Omroep West wil graag peilen of en op welke partij inwoners
van de gemeente Den Haag zouden stemmen, als er vandaag
verkiezingen voor de gemeenteraad zouden worden gehouden.

•

Groep de Mos / HvDH en de PVV zouden volgens deze peiling de
grote winnaars zijn als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden
worden gehouden, zij krijgen er respectievelijk 3 en 5 zetels bij.
Ook de ChristenUnie / SGP lijkt nu op meer zetels te kunnen
rekenen; met name D66 en CDA zouden nu grote verliezers zijn.

•

Voor diegenen die in 2018 niet of blanco hadden gestemd, heeft de
zaak relatief vaak wel invloed op hun komende stem; zij dragen bij
aan de winst van Groep de Mos / HvDH.

•

Over het algemeen heeft de affaire weinig tot geen invloed op de
mening over de Haagse politiek en denkt men een beetje
negatiever over Groep de Mos / HvDH na deze affaire.
Groep de Mos /HvDH stemmers vormen een uitzondering: maar
liefst 73% van hen denkt nu negatiever over de Haagse politiek
(t.o.v. 45% voor de rest) en 39% van hen denkt positiever over
Groep de Mos / HvDH (t.o.v. 5% voor de rest).

Complicatie
Het OM verdenkt twee wethouders, Richard de Mos en Rachid
Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag/Groep de Mos) van
ambtelijke corruptie, omkoping, schending van het
ambtsgeheim en deelname aan criminele organisaties, waarna
De Mos en Guernaoui ontslag namen. Alle verdachten
ontkennen de beschuldigingen.

Key Question
Hoe zou de zetelverdeling eruit zien als er vandaag
gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden?
En heeft deze affaire hier invloed op? Of op de mening over de
Haagse gemeentelijke politiek in het algemeen en de partij
Hart voor Den Haag / Groep de Mos in het bijzonder?
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66% van de ondervraagden zou waarschijnlijk of zeker wel gaan stemmen als
er vandaag gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag zouden zijn
Vergeleken met de peiling in 2018 is men nu minder geneigd
om te gaan stemmen, maar het komt nog altijd goed overeen
met de opkomst in 2018 van 48%

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat men
gaat stemmen; in 2018 gaven hoog opgeleiden ook het vaakst
aan te gaan stemmen, maar laag en midden toen even vaak

Als er vandaag verkiezingen zouden worden
gehouden voor de gemeenteraad in Den Haag,
zou u dan gaan stemmen?

Als er vandaag verkiezingen zouden worden
gehouden voor de gemeenteraad in Den Haag,
zou u dan gaan stemmen?
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Basis = alle respondenten; n = 685
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Groep de Mos / HvDH en PVV zouden volgens deze peiling nu de grote winnaars zijn
Ook de ChristenUnie / SGP lijkt nu op meer zetels te kunnen rekenen
Met name D66 en CDA zouden grote verliezers zijn volgens deze peiling; ook GroenLinks, de Islam Democraten, NIDA, Partij van
de Eenheid en Partij voor de Toekomst / 50PLUS zouden nu minder stemmen krijgen dan in 2018
Op welke politieke partij zou u gaan stemmen als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen
in Den Haag zouden zijn?
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*Exclusief de partijen die momenteel niet meer in de raad zitten.
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weet ik niet en ik ga niet stemmen; n = 351.
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Voor diegenen die in 2018 niet of blanco hadden gestemd, heeft de zaak relatief vaak wel
invloed op hun komende stem; zij dragen bij aan de winst van Groep de Mos / HvDH en PVV
Voor meer dan de helft van de respondenten zal de affaire
waarschijnlijk geen invloed hebben op hun stem

Ongeacht de gekozen partij in 2018, zal de zaak voor meer
dan de helft van de stemmers geen invloed hebben

Heeft de zaak rondom de van corruptie verdachte
wethouders invloed op uw stem bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen?

Heeft de zaak rondom de van corruptie verdachte
wethouders invloed op uw stem bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen?
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Basis = alle respondenten; n = 685
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Het merendeel denkt een beetje / veel negatiever over Groep de Mos / HvDH na deze affaire
Met uitzondering van Groep de Mos / HvDH stemmers: 39% van hen denkt een beetje/veel positiever en slechts
20% een beetje / veel negatiever
Voor ruim een derde van de ondervraagden heeft de affaire
geen invloed op hun mening over de partij

Grote verschillen in mening tussen de verschillende groepen:

Hoe beïnvloedt deze affaire uw mening over
Hart voor Den Haag / Groep de Mos?
Veel negatiever;
33%

Een beetje / veel
positiever; 8%

Vrouwen
(2% een beetje / veel positiever
t.o.v. 14% van de mannen)

(Uiterst) links (82% een beetje /
veel negatiever t.o.v. 45% midden
en 54% (uiterst) rechts)

Maakt niet
uit; 35%

65+
Groep de Mos / HvDH stemmers
(39% een beetje / veel positiever
t.o.v. 5% van niet/andere
stemmers)

Een beetje
negatiever; 24%
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65+’ers
(33% een beetje / veel negatiever
t.o.v. 60% 18-44 jaar en 66% 4564 jaar)

Basis = alle respondenten; n = 685

Ook in de mening over de Haagse gemeentelijke politiek vallen Groep de Mos /HvDH
stemmers op: maar liefst 73% van hen denkt nu negatiever tegenover 45% voor de rest
Voor de helft van de ondervraagden heeft de affaire geen
invloed op de mening over de Haagse politiek

Grote verschillen in mening tussen de verschillende groepen:

En hoe beïnvloedt deze affaire uw mening over de
Haagse gemeentelijke politiek in het algemeen?

Veel negatiever;
13%

Een beetje / veel
positiever; 3%

Groep de Mos / HvDH stemmers
(73% een beetje / veel negatiever
t.o.v. 45% van de rest)

Mannen
(61% een beetje / veel negatiever
t.o.v. 33% van de vrouwen)

Maakt niet uit;
50%

18 – 44 jaar

Een beetje
negatiever; 34%
Laag opgeleiden (28% een beetje
/ veel negatiever t.o.v. 49%
midden en 53% hoog opgeleiden)
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18-44 jarigen
(6% veel negatiever t.o.v. 22%
van 45-64 jaar en 15% van 65+)

Basis = alle respondenten; n = 685

60% van de respondenten is tamelijk of zeer geïnteresseerd in de Haagse
gemeentelijke politiek
Ten opzichte van de peiling in 2018 denken de respondenten
nu wat extremer; ze zijn zowel vaker zeer als helemaal niet
geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek

Anders dan in de peiling in 2018 loopt de politieke interesse
niet met de leeftijd op, maar zijn 45 – 64 jarigen het meest
politiek geïnteresseerd

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek in Den Haag?
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Basis = alle respondenten; n = 685

Ten opzichte van de peiling in 2018 is met name betaalbaar wonen belangrijker geworden
Opvallend genoeg is de gezondheids- en verslavingszorg nu buiten de top 10 gevallen, terwijl deze op 3 stond

In 11% van de gevallen is integriteit en betrouwbaarheid (van het stadsbestuur) genoemd als belangrijk onderwerp en het staat
op de 9e plek van belangrijkste onderwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. *
Welke onderwerpen vindt u belangrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? (Top 10)
Betaalbaar wonen

34%

21%

33%

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde
Armoedebestrijding, werk en inkomen

20%
16%

Duurzaamheid, klimaat, energiebesparing

14%

Verkeer, parkeren en bereikbaarheid
Gemeentebelastingen (bijv. OZB, milieubelasting)

Integriteit / betrouwbaarheid (van het stadsbestuur)

10%
1%

*respondenten konden meerdere onderwerpen aanvinken,
gemiddeld heeft men bijna 3 onderwerpen per persoon genoemd.

24%

10%
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Peiling 2020
Peiling 2018

12%
12%
11%

Leefbaarheid, buurt- en wijkcentra

Geen van deze

18%

12%

6%

Onderwijs, kinderopvang

26%

12%

8%

Afvalinzameling, aanpak zwerfafval

37%

15%

• Vreugdevuren / vuurwerkverbod
• Handhaving
• Communicatie met de burgers

Basis = alle respondenten; n = 685

Appendix

Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd door No Ties in opdracht van Omroep West.
Online survey.
Voor het onderzoek is het ISO gecertificeerde panel ‘inVotes’ van No Ties gebruikt.
Een representatieve steekproef van de Haagse populatie (18+) is uitgenodigd; d.w.z. representatief t.o.v. leeftijd,
geslacht en gekozen partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (gebaseerd op de gepubliceerde cijfers). De
resultaten zijn gewogen.
Het veldwerk vond plaats van vrijdag 11 tot woensdag 17 september 2020.
In totaal hebben 685 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
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