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Camiel ja, Maxime nee.

CDA mist leiderschap
Een belangrijk deel (41%) van de CDA bestuurders in Zuid-Holland vindt dat het CDA
momenteel niet beschikt over een aansprekende partijleider. 24% noemt de huidige
fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma de politieke leider, 20%
noemt Maxime Verhagen.
Van deze groep vindt 87% van de Zuid-Hollandse CDA bestuurders het ontbreken van een
echte leider een van de grootste problemen waarmee de partij worstelt.
Op de vraag wie bij de volgende verkiezingen de nieuwe partijleider zou moeten worden
vinden de meeste Zuid-Hollandse CDA bestuurders Camiel Eurlings (22%) de aangewezen
troonpretendent, goede tweede is de huidige minister van Financiën Jan Kees de Jager (21%).
Ook wordt genoemd oud-partijvoorzitter Henk Bleker (6%).
Dit blijkt uit enquête door Overheid in Nederland op verzoek van NRC Handelsblad. Bijna
750 CDA bestuurders in Nederland, die in actieve dienst zijn als gekozen, of benoemd lid bij
provincies, gemeenten en waterschappen namen vorige week deel aan dit representatieve
onderzoek. Circa één derde van alle CDA bestuurders in Nederland deed mee aan dit
onderzoek. Ook voor de provincie Zuid-Holland zijn op grond van de deelname betrouwbare
uitspraken te doen.

Steun aan regeringsdeelname neemt af, steun aan kabinet blijft hoog
65 procent van de Noord-Hollandse CDA bestuurders stemde een jaar geleden nog voor
regeringsdeelname. Dit aandeel is een jaar later met 9% afgenomen en staat nu op 56%.
Landelijk is dit percentage hoger, namelijk 63%.
De belangrijkste redenen om een jaar geleden voor te stemmen waren: het CDA moet nu
eenmaal regeringsverantwoordelijkheid nemen (39%), het eigen verkiezingsprogramma kan
voldoende uitgevoerd worden (34%), de zichtbaarheid in de coalitie is groter dan in de
oppositie (16%). De tegenstemmers waren in ruime meerderheid (73%) van mening dat het
CDA niet hoorde samen te werken met de PVV. 7% vond dat het eigen
verkiezingsprogramma onvoldoende kon worden uitgevoerd.
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Ondanks het feit dat de voorkeur voor deze coalitie met gedoogsteun van de PVV is
afgenomen, blijkt toch dat 81% van de Zuid-Hollandse CDA bestuurders het kabinet op dit
moment steunt. 13 % doet dit niet en 6 % heeft geen mening.

CDA fractie kan beter, dat geldt ook voor het partijbestuur.
Een relatief klein aandeel (23%) is ontevreden over het optreden van de Tweede
Kamerfractie, 35% staat hier neutraal tegenover en 42% spreekt tevredenheid uit over de
Tweede Kamerfractie. Degenen die ontevreden zijn vinden dat de fractie geen duidelijk
gezicht heeft (32%). 5% vindt dat de dissidenten Ferrier en Koppejan zich onvoldoende laten
horen.
Op de vraag of voorzitter Ruth Peetoom het afgelopen half jaar genoeg heeft gedaan om de
partij te vernieuwen reageren de CDA bestuurders verdeeld. 35% vindt het voldoende, een
kleiner aandeel van 29% vindt dat er niet genoeg gedaan is en 36% weet het niet.

Het CDA staat er momenteel slecht voor
Op de vraag hoe het CDA er op dit moment voor staat, reageert 47% met slecht, 14% met
zeer slecht, 36% met niet goed/niet slecht, en slechts 3% met goed.
Op verjaardagspartijtjes ervaart 58% van de CDA bestuurders kritiek over het optreden van de
partij, slechts 8% hoort waardering en in 34% van de gevallen is het CDA geen
gespreksthema op een verjaardagsfeestje.
86% van de CDA bestuurders vindt het CDA nog altijd hun partij, 12 % van de CDA
bestuurders uit Zuid-Holland twijfelt.

Jan Kees de Jager de beste minister, Maxime Verhagen geen lijsttrekker,
Piet Hein Donner vice-voorzitter Raad van State
Verreweg de beste minister vinden de CDA bestuurders minister van Financiën Jan Kees de
Jager (71%), gevolgd door Piet Hein Donner en. Maxime Verhagen, beiden met 7%. Marja
van Bijsterveldt scoort 5% en Gerd Leers en Hans Hillen sluiten de rij met respectievelijk 3
en 0%.
Waar vooral Camiel Eurlings (22%) en Jan Kees de Jager (21%) goed scoorden om als
nieuwe lijsttrekker bij de komende verkiezingen op te treden, krijgt Vice-premier Maxime
Verhagen slechts 3 procent van de Zuid-Hollandse CDA-bestuurders achter zich.
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Als het CDA de nieuwe vice-voorzitter van de Raad van State mag leveren gaat de voorkeur
uit naar Piet Hein Donner (39%) boven Hirsh Ballin (29%). 28% van de CDA bestuurders
geeft aan hier geen mening over te hebben. Drie procent zou een ander kiezen.

Kernwaarden blijven intact
De belangrijkste kernwaarde vinden CDA bestuurders rentmeesterschap (31%), gevolgd door
gespreide verantwoordelijkheid (31%), maar ook gerechtigheid (19%) en solidariteit (12%)
zijn nog altijd kernwaarden die erkend en herkend worden in de CDA -gelederen.
Van alle CDA bestuurders in Zuid-Holland is 96% gelovig. 11 % van de leden van het CDA
in Nederland is korter dan 5 jaar lid van het CDA. 19% is 5 à 10 jaar lid en 71% is reeds
langer dan 10 jaar lid van het CDA.

27 oktober 2011.
Voor meer informatie kijk naar www.overheidinnederland.nl
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TOP-onderzoek

OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te
zijn.
OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van alle gekozen en
benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de
Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek
worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders van
alle onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst

info@overheidinnederland.nl
077-3987246
06-25316359
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