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1 Samenstelling: Abma (SGP), Schakel (CDA), 
Van Thijn (PvdA), Bremen (CDA), Kappeyne 
van de Coppello (VVD), Stoffelen (PvdA), Van 
der Sanden (CDA), ondervoorzitter, Waltmans 
(PPR), Patijn (PvdA), Evenhuis (VVD), Rienks 
(PvdA), voorzitter, Jacobse (VVD), Schaapman 
(PvdA), Lauxtermann (VVD), Faber (CDA), 
Brinkhorst (D'66), Hennekam (CDA), Van den 
Anker (PvdA), Buurmeijer (PvdA), Mateman 
(CDA), Van der Burg (CDA). 

VERSLAG 
Vastgesteld 29 apri l 1981 

Het onderzoek van dit wetsontwerp heeft in de vaste Commissie voor Bin-
nenlandse Zaken1 aanleiding gegeven tot de volgende vragen en opmerk in-
gen van de leden, behorende to t de P.v.d.A.-fractie. 

Deze leden hadden er begrip voor, dat bij de voor tvarende aanpak van de 
bodemveront re in ig ing in Lekkerkerk niet ook alle bestuurl i jke verhoudingen 
aanstonds punctueel konden worden geregeld. Zij vroegen of hun zienswij-
ze juist is dat de betrokken overheden ter afwikkel ing van deze affaire in feite 
enkele bestuurl i jke samenwerk ingsvormen hebben gecreëerd. Zo ja, welke 
zijn dan die samenwerk ingsvormen, en hoe is de jur idische grondslag ervan 
geregeld? Kan gezegd worden dat het Rijk de facto ten aanzien van een aan-
tal activiteiten voor de gemeente in de plaats treedt - een vo rm van subro-
gatie derhalve - en zo ja, hoe is een en ander dan geregeld? Welke overeen-
komsten zijn getrof fen, en is de f inanciële afwikkel ing daarvan ook voor het 
gemeentebestuur te controleren gezien het feit dat de gemeente voor een 
redelijk deel moet bi jdragen? 

De getroffen regeling komt er naar het oordeel van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie op neer, dat aan de gemeente Lekkerkerk ongevraagd een ar-
tikel 12-regime is opgelegd. Op welke wijze zal de Raad voor de Gemeentef i-
nanciën h ie rvan advies dienen? 

Ten slotte vroegen deze leden of hun veronderstel l ing juist is, dat de ge-
meente Lekkerkerk haar verantwoordel i jkheid in feite voor een groot deel uit 
handen heeft gegeven en zich zal moeten schikken naar bij het Rijk levende 
inzichten. Verdraagt een dergeli jke situatie zich naar het oordeel van de re-
gering met de gemeentel i jke autonomie en met het streven naar decentral i-
satie? Wat is haar opvat t ing hierover? 

Met een t i jdige schrifteli jke beantwoord ing van deze vragen en opmer-
kingen acht de vaste commiss ie de plenaire behandel ing van het wetsontwerp 
vo ldoende voorbere id. 

De voorzitter van de commiss ie , 
Rienks 

De griff ier van de commiss ie , 
Mulder 
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