
Ledenpanel Voorbereiding Congres 2016

Status: Afgesloten
Begindatum: 24-12-2015
Einddatum: 11-01-2016
Live: 19 dagen
Vragen: 12
Talen: nl

Panelgrootte: 3.314
Bounced: 10 (0,3%)
Geweigerd: 23 (0,7%)
Gedeeltelijk geantwoord: 13 (2,4%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 534 (97,6%)
Totaal beantwoord: 547 (16,5%)

Belastingvoordeel Bij de recente verdeling van het belastingvoordeel blijken vooral werkenden er
aanzienlijk op vooruit te gaan. Mensen zonder betaald werk krijgen veel minder.

1. Vind je dit terecht?

40% - Ja

51% - Nee

9% - Ik weet het niet/geen mening

39.7%

9.2%

51.1%

Marktwerking zorg Op dit moment bestaat de (goedkope) budgetpolis. De budgetpolis stimuleert mensen
een hoog eigen risico te nemen in ruil voor een lagere premie. Bij veel budgetpolissen is de hoeveelheid
gecontracteerde zorginstellingen zeer beperkt is. Bij het afsluiten van de budgetpolis is vaak nog niet
bekend waar je wèl terecht kunt. Als bijvoorbeeld mensen die een  budgetpolis hebben afgesloten (al dan
niet per ongeluk) naar een ziekenhuis gaan waar geen contract mee is, moeten zij een groot deel van de
rekening zelf betalen. In de praktijk blijkt dat voornamelijk jongeren, mensen die in armoede leven en
chronisch zieken zo’n budgetpolis afsluiten, omdat deze financieel voordelig lijkt.
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2. Er gaan stemmen op binnen de partij vanwege deze ongewenste situatie om bij wet de budgetpolis te verbieden. Ben jij het hiermee eens?

73% - Eens

20% - Oneens

7% - Ik weet het niet/geen mening
6.8%

20.2%

73%

Duurzaamheid De volgende vragen gaan over duurzaamheid.   Nederland loopt achterop in Europa met
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen klimaattop in Parijs heeft het onderwerp
duurzaamheid weer dringend op de agenda geplaatst.

3. Ben jij het eens of oneens met de volgende stelling: 'Alle kolencentrales in Nederland moeten voor 2020 gesloten worden.'

74% - Mee eens

15% - Mee oneens

11% - Ik weet het niet/geen mening11.3%

14.8%

73.9%

Duurzaamheid (vervolg)
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4. Of jij nu voor of tegen de bouw van windmolens bent: stel dat erin Nederland nieuwe windmolens komen, waar moeten deze dan volgens jou worden
gebouwd?

76% - Op land en zee

18% - Op zee

4% - Ik weet het niet/geen mening

3% - Op land17.5%

76%

Duurzaamheid (vervolg)

5.  Vind je dat er voor de onderstaande zaken wel of geen landelijke subsidie zou moeten zijn?
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

Zonnepanelen 538 1.28 1 0.57

Muur- en dakisolatie 535 1.51 1 0.69

Extra isolerend glas 529 1.51 1 0.69

Vloer isolatie 525 1.69 2 0.72

Installatie warmtepomp 531 1.81 2 0.85

Gemiddelde: 1,56 — Mediaan: 1 — Standaarddeviatie: 0,73

1. Ja

2. Nee

3. Geen mening

78 16 6

61 28 12

60 29 11

46 38 15

47 25 28

Vragen van leden n.a.v. feedback uit vorige ledenpanel Nu volgen vragen naar aanleiding van opmerkingen
van leden die zij in het vorige ledenpanel hebben gemaakt.   De Partij van de Arbeid is voor internationale
samenwerking. Daaruit vloeit voort dat zij ook een voorstander is van versterking van de Europese Unie. De
PvdA is echter niet voor versterking zonder meer. Omdat dit bijvoorbeeld ten koste kan gaan van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. De PvdA heeft kortom een genuanceerd standpunt ten opzichte van ‘EU‘ dat
daardoor ook niet altijd even duidelijk is. Dit standpunt gaat vaak verloren in de discussie met kritiekloze
voorstanders, zoals D66, of tegenstanders als SP en PVV.
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6. 6. Moet de PvdA haar standpunt over de Europese Unie duidelijker maken tegenover de andere partijen?

57% - De PvdA moet meer benadrukken dat zij in
principe voorstander is van het versterken van de
Europese Unie

25% - De PvdA moet juist meer benadrukken dat zij
tegen de overdracht van macht aan Europa is als dit een
te grote aanslag is op bestaande verworvenheden of
andere negatieve gevolgen heeft

12% - Anders, namelijk...

4% - Nee, dat is niet nodig

2% - Ik weet het niet/geen mening

11.9%

25.4%
56.9%

Vragen van leden (vervolg)

7. Wat vind jij, moet de PvdA de belasting op inkomens en vermogens boven de 175.000 per jaar verhogen? (Of vind je dat symbool politiek, omdat het om een
relatief klein aantal zou gaan?)

68% - Belasting op extreem hoge inkomens verhogen

25% - Belasting laten zoals het is

6% - Ik weet het niet/geen mening

2% - Ik weet het niet/geen mening

24.8%

68%

Vragen van leden (vervolg) De PvdA heeft er in het kabinet voor gezorgd dat, vanaf 2017, vaders (of
andere vaste partners van zwangere vrouwen)  bij de geboorte van hun kind 5 dagen betaald verlof krijgen.
Tot nu toe krijgen vaders maar twee dagen verlof bij de geboorte. In vergelijk met andere Europese landen
is dat nog altijd vrij weinig.
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8. Vind je dat ook vaders recht hebben op ouderschapsverlof en zo ja, hoeveel?

40% - Ja, minstens 5 dagen

35% - Ja, minstens 4 weken

10% - Ja, minstens 3 maanden,

4% - Ja, meer dan 3 maanden

4% - Nee

6% - Ik weet het niet/geen mening
40%

6%

10.4%

35%

Vragen van leden (vervolg) Terwijl in andere delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Uruguay, in Mexico
en in sommige staten in de VS, soft drugs (hasj en weed) gelegaliseerd zijn, verkeert het Nederlandse
gedoogbeleid in een impasse. Het gebruik lijkt redelijk goed gereguleerd maar de productie is in handen
van criminelen.

9. Wat zou het standpunt van de PvdA over soft drugs moeten zijn?

65% - Legaliseren

24% - Het gedoogbeleid wijzigen waardoor bijvoorbeeld
ook de productie onder bepaalde omstandigheden wordt
gedoogd

5% - Het huidige gedoogbeleid behouden

3% - Verbieden

3% - Ik weet het niet/geen mening
23.7%

65%

Vraag van het Themateam Diversiteit & Gelijkwaardigheid (Meer weten over de Themateams van PvdA
Amsterdam? Kijk op amsterdam.pvda.nl/themateams).   Op voorstel van VVD’er Ockje Tellegen en PvdA’er
Ahmed Marcouch heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie om het Openbaar Ministerie te
vragen onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheid om salafistische organisaties (salafisme = een
fundamentalistische stroming binnen de islam) vanwege strijd met de openbare orde te laten verbieden,  
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10. Wil jij aangeven in hoeverre je het eens bent met waar de motie om vraagt?

21% - Geheel mee eens

36% - Mee eens

10% - Geen mening

26% - Mee oneens

7% - Geheel mee oneens.

21.5%

6.9%

26%

10.1% 35.5%

Tot slot In de partij spreekt het partijbestuur, de fractie en het partijbureau de leden in brieven, mails en op
de website altijd aan met jij. Dat sluit aan bij de gewoonte in de partij om elkaar te tutoyeren. In de
Werkgroep Ledendemocratie hebben we, na een stevige discussie, afgesproken om hierbij aan te sluiten en
ook iedereen met jij aan te spreken in de vragen. Toch wringt dat. De vragenlijsten zijn formeel en
sommige partijleden storen zich aan de informele toon, blijkt uit de opmerkingen die ze plaatsen bij het
beantwoorden van het ledenpanel. Juist bij vragen kan tutoyeren erg onbeleefd overkomen.

11. Hoe wil je bij voorkeur worden aangesproken in de vragenlijsten?

17% - Met u

35% - Met jij

48% - Dat maakt mij niet uit

0% - Ik weet het niet/geen mening

17%

47.9%

34.8%

Tot slot (vervolg)
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12.  Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets anders
wilt meegeven, dan kun je dat hieronder doen.
 

Antwoorden 132   24%
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