
De Partijraad van 17 maart besloot een commissie in te stellen om te onderzoeken wat de 

verklaring is voor sterk wisselende uitslagen bij de raadsverkiezingen van 6 maart. De com
missie bestond uit: Paul Huijgen, Meta Meijer, Jolanda Gooiker, Hans van Hooft jr, Jules lding 

(vervangen door Henk van Gerven), Tiny Kox en Peter Verschuren, en kwam met de volgen

de analyse, die door Hans van Hooft gepresenteerd is op de Partijraad van 15 juni. 

Concurrentie leefbaren 
De commissie concludeert dat 
vooral de deelname van het 
fenomeen Leefbaar de uitslagen 
sterk beïnvloed heeft. Waar 
een nieuwe 'leefbare' partij 
deelnam, is de boel stevig door 
elkaar geschud. (Rotterdam, 
Schiedam, Almere, Heerlen, 
enz) Waar dat niet gebeurde was 
de uitslag redelijk normaal. 
Dat heeft ertoe geleid dat er -
tegen de verwachting in - geen 
algemene lijn in onze resultaten 
zat dit keer. In eenderde van de 
afdelingen (inclusief die waar 
we nog niet in de raad zaten) 
zijn we vooruit gegaan, in 
eenderde gelijk gebleven en in 
eenderde achteruit gegaan. (Kij
ken we niet naar het aantal ze
tels, maar naar de behaalde 
percentages, dan is het aantal 
plaatsenwaar we achteruit ge
gaan zijn zelfs groter.) 
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De SP-afdelingen heb- delijke contacten met de men- (Waaróm zijn wij niet gezien als 
ben de opkomst van de 
leefbaren ten onrechte 
niet ervaren als een 

bedreiging, en hebben er 
daarom in de campagne 

geen ofte weinig aandacht aan 
besteed. Niet of te weinig is 
onderkend dat het om een lande
lijke ' tegenstroom' ging die 
overal manifest kon worden, 
mits zich een partij aandiende 
die er in de ogen van de kiezers 
bij paste. Dat kon een echte 
'leefbare' partij zijn, maar ook 
een 'stadspartij', 'gemeente
belangen' of 'algemeen belang'. 
Niet de feitelijk politieke her
komst of inhoud was doorslag
gevend maar het imago of het 
idee dat de partij paste bij 'Leef
baar'. Ook de thema's waarover 
het in leefbaren-gemeenten veel
al ging, veiligheid en integratie, 
hebben te weinig aandacht van 
de SP gekregen. De commissie 
heeft zich afgevraagd hoe het 
kan, dat de signalen dat mensen 
massaal zouden stemmen op 
' leefbaar' of varianten daarop 
niet of nauwelijks opgepikt zijn. 
Mogelijke verklaringen zijn: 
• gebrek aan voldoende inhou-

sen - en waar de contacten er 
wel waren in het kader van de 
campagne waren ze te eenzij
dig: te veel uitleggen waarom 
men SP moet stemmen, in plaats 
van luisteren naar de mensen en 
op basis daarvan campagne voe
ren. 
• gebrek aan inzicht, waardoor 
te makkelijk over ' leefbaren' 
gedacht werd ' inhoudelijk is het 
niks en actief zijn ze ook niet, 
dus het wordt niets' en waardoor 
signalen die er wel degelijk 
geweest zijn, niet geloofd of in 
ieder geval niet erg serieus 
genomen werden. 

Perspectief 
Naar de mening van de commis
sie is boosheid de voornaamste 
drijfveer van de leefbaar-stem
mers. Geen boosheid op de SP, 
maar op het bestuur I de geves
tigde politiek, die niet of onvol
doende de problemen aanpakt 
waarmee mensen zich gecon
fronteerd zien. Wij telden even 
niet mee: de leefbaren werden 
gezien als een beter middel om 
de boosheid te uiten . Voor ons 
biedt dat naast reden tot zorg 
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het beste instrument om wat met 
de woede te doen?) ook per
spectief: veel mensen zijn los 
van de 'grote partijen '. Aan ons 
om te laten zien dat wij met de 
boosheid meer doen dan de leef
baren. 

Conclusies uit de uitslagen 
Uit de uitslagen zijn volgens de 
commissie de volgende conclu
sies te trekken: 
• Waar we nog niet in de raad 
zitten, komen we er 'auto
matisch' in op basis van onze 
landelijke populariteit. 
• Waar we klein zijn in de 
raad, hebben we grote winst
kansen op basis van onze lande
lijke populariteit en onze lokale 
activiteit. 
• Waar we groot zijn, moeten 
we om te winnen heel goed zijn: 
binnen maar vooral ook buiten 
de gemeenteraad, en zijn we 
kwetsbaar voor externe factoren 
(zoals de leefbaren). 
• Slecht draaien van een 
afdeling heeft onherroepelijk 
gevolgen voor de uitslag. Goed 
draaien levert daarentegen niet 
automatisch winst op. Wij moe-



ten, wellicht meer dan andere 
partijen, lokaal onze stemmen 
nog steeds verdienen. In plaat
sen waar leefbaar enige beteke
nis heeft, hebben wij vooral ter
rein moeten prijsgeven in de 
wijken waar wij bij de vorige 
verkiezingen hoog scoorden. In 
wijken waar we (met acties) 
concreet betekenis hebben 
(gehad) voor de bevolking, heb
ben we minder last van deze 
concurrentie of scoren we tegen 
de trend in gewoon goed. Acti
viteiten zijn geen garantie voor 
winst, maar niet-activiteit maakt 
ons buitengewoon kwetsbaar 
als er aansprekende concurren
tie is. Werken loont, maar niet 
altijd en in even hoge mate. 
• Vertrouwen op de uitstraling 
van goed raadswerk en veel 
aandacht in de media is buiten
gewoon riskant. Gebleken is, 
dat het geen bescherming biedt 
tegen leefbaren, en, daarop 
doorredenerend, ook niet tegen 
nieuwe toekomstige feno
menen. 

Landelijke kopstukken 
Op grond van de ervaringen in 
1998 - we wonnen de gemeen-

teraadsverkiezingen door lokale 
inzet en met inhoudelijke argu
menten - hebben we dit jaar 
besloten de landelijke coryfeeën 
niet prominent in de gemeente
raactscampagnes in te zetten. 
Andere partijen hebben dit wel 
gedaan. De commissie conclu
deert dat, gezien de sterk op de 
persoon g·erichte campagnes -
aangewakkerd door Fortuyn -
het nadrukkelijk inzetten van Jan 
Marijnissen wellicht meer stem
men had opgeleverd bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Een voor de SP opmerkelijk 
gegeven dat deze conclusie 
onderbouwt, is dat we in 23 van 
de 55 plaatsen bij de Kamerver
kiezingen een hoger stemmen
percentage haalden dan bij de 
raadsverkiezingen. 
De commissie merkt evenwel 
op dat dit niet betekent dat we in 
2006 onze landelijke mensen 
'automatisch' prominent moe
ten inzetten bij de raadscampag
nes. We moeten dan een nieuwe 
actuele analyse maken. 

Leuze 
De proteststem heeft dit jaar 
luid geklonken, ook bij de 

raadsverkiezingen. De vraag 
dringt zich op, of de omschake
ling van Stem tegen naar Stem 
voor verstandig is geweest. Hét 
antwoord daarop is niet te ge
ven. Uit de uitslagen blijkt, dat 
de nieuwe leuze een verkiezings
overwinning beslist niet in de 
weg zit (bovendien: ook bij de 
Kamerverkiezingen werkten we 
met Stem voor.) De commissie is 
van oordeel dat de leuze een on
dergeschikt element is geweest: 
het gaat om het totale imago van 
de partij in een plaats. Uit de uit
slagen is wel te concluderen dat 
we dit jaar minder boosheid
stemmen getrokken hebben, en 
meer linkse stemmen. 

Vervolg: congresdiscussie 
De vraag welke lessen we voor 
de werkwijze van de partij en de 
afdelingen moeten trekken uit 
de raadsverkiezingen kan naar 
de mening van de commissie 
niet geïsoleerd beantwoord wor
den. De vraag moet algemener 
zijn: hoe verder in de nieuwe 
fase waarin we nu verkeren na 
de definitieve landelijke door
braak van 15 mei. Antwoorden 
daarop moeten gevonden wor-
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Eric van den 
Broek plakt 
een affiche 
voor de 
raadsverkie
zingen 

den in een diepgaande discussie 
in de hele partij ter voorberei
ding op het komende congres. 
Een paar specifieke aandachts
punten wil de commissie alvast 
meegeven voor de discussie: 
• Om in 2006 fors te kunnen 
winnen, zullen we in aanzienlijk 
meer plaatsen moeten deel
nemen. In de congresvoorberei
ding moeten we nadrukkelijk 
aan de orde stellen hoe we dat 
kunnen realiseren. 
• De(Kamer)verkiezingen heb
ben een sterke ledengroei op
geleverd - ook in plaatsen waar 
we geen afdeling hebben. Een 
belangrijke vraag wordt: hoe 
kunnen we meer leden actief 
maken? 
• De contacten met de mensen 
zullen verbeterd moeten wor
den. Om beter te signaleren wat 
er leeft, en om mensen aan ons 
te binden. Hoe zorgen we daar
voor? 
• Afdelingen waar de uitslagen 
tegenvielen en/of de stand van 
zaken niet florissant is, zullen 
terdege moeten analyseren wat 
er scheelt en met een plan van 
aanpak moeten komen om de 
situatie te verbeteren. • 
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