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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. Voorgeschiedenis 

De thans meer dan honderddertig jaar oude gemeentewet van Thorbecke 
die het fundament van ons gemeentelijk bestel vormt, voldoet in grote 
lijnen nog steeds goed. De door ons voorgestelde algehele herziening 
beoogt dan ook niet wezenlijk te tornen aan dit fundament. Hoewel, zoals 
uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit deel van de memorie van toelichting 
zal blijken, in het wetsontwerp belangrijke voorstellen besloten liggen, gaat 
het hierbij toch vooral om een aanpassing van de gemeentewet aan de 
eisen des tijds, opdat de wet ook in de toekomst haar belangrijke functie 
voor de gemeenten zal kunnen blijven vervullen. Het hierna volgende dient 
ertoe deze algehele herziening tegen haar historische achtergrond te 
kunnen plaatsen. 

De aanleiding om tot een algehele herziening van de gemeentewet te 
komen, is de totstandkoming van de Provinciewet geweest. Het leek voor 
de hand liggend om na modernisering van de organieke wet voor het 
provinciaal bestuur, ook de organieke wet voor het gemeentebestuur aan 
de eisen van de tijd aan te passen. Hiermee zou de toegankelijkheid van de 
gemeentewet voor bestuurder, ambtenaar èn burger belangrijk groter 
kunnen worden. Dit is zeker voor een wet die betrekking heeft op de 
inrichting en bevoegdheden van gemeentebesturen, waarmede de burgers 
zo veelvuldig in aanraking komen, een eerste vereiste. 

Bij de behandeling van de rijksbegroting van 1955 in de Tweede Kamer 
werd tijdens een discussie over het rapport van de Staatscommissie 
bestuursvorm grote gemeenten (commissie-De Quay) de vraag gesteld of 
de gemeentewet na de totstandkoming van een nieuwe Provinciale wet 
(Provinciewet, 1962) eveneens aan een algemene revisie zou kunnen 
worden onderworpen. De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 
Beel reageerde hierop positief. Hij kondigde aan dat bij het vragen van 
advies over het rapport van de commissie-De Quay aan de colleges van 
gedeputeerde staten en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
tevens gevraagd zou worden of ook andere punten uit de gemeentewet 
huns inziens herziening behoefden. Dit is ook gebeurd, hetgeen voor het 
bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanleiding is 
geweest met het oog op het uit te brengen advies een Commissie herziening 
gemeentewet, onder voorzitterschap van prof. mr. P. J. Oud in te stellen. 

In 1958, kort voordat de ontvangst van de adviezen van de provinciale 
besturen mocht worden verwacht en het rapport van de Commissie 
herziening gemeentewet was voltooid, kwam er echter een wending in de 
zaak. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie Struyken stelde nl. een studiegroep in 
die tot taak kreeg na te gaan «in hoeverre door de ontwikkeling op maat-
schappelijk en economisch gebied en van de opvattingen omtrent de 
overheidstaak, de plaats en de functie der gemeente wijzigingen hebben 
ondergaan». 

Deze studiegroep, bestaande uit prof. dr. L J. M. Beel (voorzitter), prof. 
dr.A. M. Donner, prof. mr. C.H. F. Polaken mr. N. Bolkestein, zou vervolgens, 
mede aan de hand van de uitkomsten van bovenbedoeld onderzoek, de 
gemeentewet in beschouwing nemen. De reden voor de instelling van deze 
studiegroep, die een doorbreking van een reeds in gang gezette procedure 
voor een algehele herziening van de gemeentewet betekende, was dat er 
nogal wat stemmen waren opgegaan om tot een belangrijke differentiatie 
van de gemeentelijke bestuursinrichting te komen. Dit was onder andere 
voorgesteld in het rapport van de commissie- Van den Bergh, ingesteld 
door de Wiardi Beekman stichting, «Het bestuur van de grote gemeenten». 

In 1960 deelde de studiegroep - waarvan prof. Beel het voorzitterschap 
had overgedragen aan mr. J. M. Kan en waarvan inmiddels ook mr. C. N. 
M. Kortman deel uitmaakte - minister Toxopeus mede, dat de vraag of nu 
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voor een ingrijpende wijziging van de grondslagen van het gemeentelijk 
bestel reden bestond, door haar ontkennend werd beantwoord. Zij raadde 
de minister aan uit te gaan van de bestaande gemeentewet en te volstaan 
met het bevorderen van zodanige wijzigingen van deze wet als de minister, 
mede in het licht van de verschillende inmiddels uitgebrachte rapporten en 
adviezen, noodzakelijk zou achten. 

MinisterToxopeus volgde deze raad op. Vrij spoedig na de totstandkoming 
van de Provinciewet werd op het ministerie begonnen aan de voorbereiding 
van de algehele herziening van de gemeentewet. In 1967 maakte het 
ministerie het eerste deel betreffende de inrichting en samenstelling der 
gemeentebesturen openbaar; in 1971 werd het tweede deel betreffende de 
bevoegdheid der gemeentebesturen gepubliceerd. Het betrof hier ambtelijke 
werkstukken, die als zodanig door de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken om advies werden voorgelegd aan verschillende bij de gemeentewet 
betrokken instanties. Deze ambtelijke, voorlopige, ontwerpen voor een 
nieuwe gemeentewet hielden vele systematische en redactionele verbete-
ringen in die voor een deel ontleend waren aan de Provinciewet. Maar ook 
inhoudelijk werden vrij veel wijzigingen voorgesteld, zij het dat deze 
meestal niet zeer ingrijpend van aard waren en vooral tot doel hadden in 
de praktijk gebleken knelpunten te verhelpen. 

Het was de bedoeling dat vrij spoedig na ontvangst van de adviezen over 
de delen I en II van «De gemeentewet herzien» een ontwerp van wet voor 
een nieuwe gemeentewet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal zou 
worden ingediend. De algehele herziening der gemeentewet stagneerde 
echter vrij kort daarna opnieuw, toen in de gedachtenvorming over de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur in de jaren 1970-1976 rekening 
werd gehouden met de mogelijkheid van een zeer geleidelijke opheffing 
van de gemeente als bestuurslaag of een vrij vérgaande inperking der 
bevoegdheden van de gemeente. Toen de regering het standpunt had 
ingenomen dat de gemeente als afzonderlijke, volwaardige, bestuurslaag 
moest blijven bestaan, is de algehele herziening van de gemeentewet weer 
ter hand genomen. 

Aangezien een vrij lange periode was verstreken na de publicatie van 
beide ambtelijke voorlopige ontwerpen en inmiddels op allerlei terreinen 
nieuwe ontwikkelingen op gang waren gekomen (zoals op het terrein van 
de grondwetsherziening, openbaarheid van bestuur, planning, administra-
tieve rechtspraak - Wet Arob - en complementair bestuur) leek het de 
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mr. W. F. de Gaay Fortman, 
verstandig ter voorbereiding van het wetsontwerp een werkgroep in te 
stellen, waarin naast ambtenaren van het ministerie ook zitting zouden 
krijgen personen uit de kring van de gemeenten en provincies, alsmede uit 
die van de universiteit en de rechterlijke macht. Deze werkgroep is bij 
ministeriële beschikking van 14 maart 1977, nr. B77/U840 in het leven 
geroepen. Haar taak luidde zo mogelijk binnen een jaar een wetsontwerp 
met memorie van toelichting uit te brengen. De werkgroep bood de 
Minister van Binnenlandse Zaken op 31 maart 1978 een interimrapport aan, 
waarin op een aantal voor de herziening van de gemeentewet van funda-
menteel belang geachte problemen werd ingegaan en waarin ook werd 
medegedeeld dat het bepaald niet mogelijk was gebleken de werkzaamheden 
binnen één jaar af te ronden (Werkgroep herziening gemeentewet, tussen-
tijdse rapportage. Den Haag, 31 maart 1978, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken). Het feit dat het rapport de vorm moest hebben van een wetsontwerp, 
bracht naar de mening van de werkgroep met zich mee dat verschillende 
voor de praktijk van het gemeenterecht van belang zijnde vraagstukken 
uitputtend moesten worden bezien. Bovendien ontbrak aan de ambtelijke 
voorlopige ontwerpen een algemeen deel van de memorie van toelichting, 
zodat dat geheel moest worden ontworpen. 

Op 20 oktober 1980 bracht de werkgroep haar eindrapport uit in de vorm 
van een voorontwerp herziening gemeentewet met memorie van toelichting 
(Werkgroep herziening gemeentewet. Eindrapport van 20 oktober 1980, 
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Staatsuitgeverij 1980). De regering heeft dit voorontwerp met enige 
wijzigingen en aanvullingen vervolgens op 21 maart 1981 voor advies 
gezonden aan een aantal adviesinstanties. Een aparte adviesaanvraag werd 
op 28 maart 1983 verzonden over de herziening van de financiële bepalingen, 
met name het toezicht op de begroting en rekening. De reacties van de 
adviesinstanties waren in het algemeen positief ten aanzien van de hoofd-
lijnen van het voorontwerp. Zo werd allerwegen ingestemd met de verster-
king van de positie van de gemeenteraad en de daarbij behorende bevoegd-
heid tot het stellen van algemene regels. Ook de verbeteringen in de relatie 
tussen gemeenten en hogere overheden zoals de in hoofdstuk VIII paragraaf 
2 neergelegde overlegbepalingen, ontmoetten instemming. Hetzelfde geldt 
voor de in de memorie van toelichting neergelegde toezichtsvisie. Door de 
grote steden werd in het bijzonder ten behoeve van de grootste gemeenten 
aangedrongen op verdergaande differentiatiemogelijkheden in de gemeen-
telijke bestuursinrichting. 

Door veel adviesinstanties is gewezen op de wenselijkheid van het 
tegengaan en waar nodig terugdringen van centralisatie en vergaande 
rijksbemoeienis met het gemeentelijk beleid. Zij bepleitten een versterking 
van de rol van de gemeentewet als waarborg tegen uitholling van de 
gemeentelijke beleidsvrijheid. Negatief waren de adviezen met betrekking 
tot de in het voorontwerp vervatte verplichting tot het opstellen van een 
beleidsplan. In het ontwerp hebben wij met de uitgebrachte adviezen in 
hoge mate rekening gehouden. Per onderwerp zal in deze toelichting waar 
nodig nog nader op de uitgebrachte adviezen worden ingegaan. 

1.2. De wenselijkheid van een algehele herziening van de gemeentewet 

Zoals uit de voorgeschiedenis blijkt, is de voorbereiding van een nieuwe 
Provinciewet de aanleiding geweest om de gemeentewet aan een algehele 
herziening te onderwerpen. Voor een ieder stond het vast dat het wenselijk 
was de gemeentewet over de gehele linie aan de eisen van de tijd aan te 
passen. Hoever deze aanpassing materieel zou moeten gaan, was echter 
niet duidelijk. Men was zich er alleen van bewust dat de gemeentewet in 
haar lange bestaan niet zo vaak op essentiële punten was gewijzigd. 

Beziet men immers de geschiedenis van de gemeentewet na haar 
totstandkoming in 1851 dan valt op dat, afgezien van een groot aantal 
wijzigingen op onderdelen, slechts eenmaal, in 1931, een algemene 
wijzigingswet tot stand kwam. De aan de hand van de voorstellen van de 
staatscommissie Oppenheim tot stand gekomen wet van 1931 had weliswaar 
het karakter van een algehele herziening doch liet niettemin de grondslagen 
van het gemeenterecht ongewijzigd. Met name de maatschappelijke 
ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog hebben er echter toe geleid 
dat de rol van de gemeente in het openbaar bestuur op verschillende 
punten een wezenlijk andere is geworden. 

In paragraaf 2 zal verder hierop worden ingegaan. Hier wordt volstaan 
met er op te wijzen, dat tengevolge van allerlei factoren, de taak van de 
overheid, waaronder de gemeente, een veel zwaardere is geworden en dat 
de werkzaamheden van de gemeenten steeds meer ingebed zijn in of 
raakvlakken hebben gekregen met beleidsactiviteiten van het Rijk. In 
hoeverre deze veranderingen zouden moeten leiden tot een andere 
bestuursinrichting van de gemeente, bij voorbeeld met een meer dualistisch 
karakter, of tot een wezenlijke differentiatie in deze bestuursinrichting (op 
onderdelen bestaat uiteraard wel een zekere differentiatie), was echter 
onduidelijk. 

Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, bleek men in de loop der jaren vrij 
algemeen van gevoelen dat een wezenlijk andere bestuursinrichting of een 
vergaande wettelijke differentiatie van de bestuursinrichting als zodanig 
niet wenselijk is. Wel meende men dat het aanbeveling verdiende de 
bestuursinrichting op bepaalde, soms zeer wezenlijke punten te wijzigen. 

Na de beslissing in 1962 tot algehele herziening is een aantal belangrijke 
verbeteringen van de gemeentelijke bestuursinrichting door de wetgever 
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tot stand gebracht, zoals de mogelijkheid bestuursbevoegdheden toe te 
kennen aan gemeentelijke commissies waarin ook niet-raadsleden zitting 
kunnen hebben, een betere regeling voor vergoedingen van raadsleden, 
verantwoordingsplicht van de burgemeester en een uitbreiding van de 
verantwoordingsplicht van burgemeester en wethouders, een nieuwe 
regeling voor gemeentelijke belastingen en de heffing en invordering 
daarvan. 

Een aantal andere wezenlijke verbeteringen van de gemeentelijke 
bestuursinrichting wordt nu bij de algemene herziening voorgesteld. Kort 
gezegd vallen deze voorstellen uiteen in drie groepen, te weten, voorstellen 
die de verhouding van de gemeente tot provincie en Rijk raken (deze 
voorstellen worden in hoofdstuk 2 behandeld), voorstellen die het demo-
cratisch en doelmatig functioneren van de drie gemeentelijke organen 
betreffen (in hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan) en voorstellen die 
het functioneren van het gemeentebestuur op een aantal verspreide 
punten beogen te verbeteren zoals openbaarheid en rechtsbescherming (in 
hoofdstuk 4 worden deze voorstellen uiteengezet). Naast deze voorstellen 
bevat de algehele herziening uiteraard vele wetssystematische en redactio-
nele verbeteringen, die de gemeentewet toegankelijker maken. 

Aan het slot van deze paragraaf vestigen wij nog de aandacht op de 
procedure-bepalingen bij gemeentelijke herindeling die zijn vervat in de 
artikelen 157-166 van de huidige gemeentewet. Wij hebben deze bepalingen 
vooralsnog niet overgenomen in dit ontwerp. Een herziening van deze 
bepalingen is in voorbereiding. Wanneer die herziening gereed is voor 
indiening bij de Tweede Kamer zullen wij nader bezien of de herziene 
bepalingen alsnog worden ingevoegd in het ontwerp herziening gemeente-
wet, dan wel bij apart wetsontwerp worden toegevoegd aan de Wet 
algemene regelen gemeentelijke indeling. 

1.3. Uniformiteit en differentiatie van de gemeentelijke bestuursinrichting; 
grote stedenproblematiek 

Het is zinvol in dit hoofdstuk apart aandacht te besteden aan het vraagstuk 
van de differentiatie in de bestuursinrichting. Wij zijn er evenals de hiervoor 
vermelde Studiegroep-Beel geen voorstander van dat de gemeentewet aan 
verschillen tussen gemeenten zoals inwonertal belangrijke consequenties 
voor de bestuursinrichting verbindt. Het huidige wettelijke kader voor de 
bestuursinrichting, dat in beginsel slechts drie gemeentelijke organen kent, 
te weten de raad, het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, waarbij de raad is aangewezen als hoofd van de gemeente, 
voldoet voor de kleine en grote gemeenten nog steeds goed. De reden 
daarvan is ook dat de gemeentewet mogelijkheden biedt voor gemeenten 
om de wettelijk in hoofdlijnen uniform voorgeschreven bestuursinrichting 
nader vorm te geven en aan te vullen. Zo kent de gemeentewet met name 
ten behoeve van de grote gemeenten bij voorbeeld de mogelijkheid tot 
instelling van commissies met bestuursbevoegdheden en delegatie van 
raadsbevoegdheden aan burgemeester en wethouders. 

Het ontwerp voorziet in een verdere verruiming van de mogelijkheden 
van delegatie en mandaat. Hierop wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan. 
Voor zover gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheden betekent dit een 
feitelijke differentiatie in onderdelen van de bestuursinrichting, zij het 
onder de «paraplu» van het uniforme kader dat de gemeentewet biedt. 

De vraag rijst of de aldus gegeven differentiatiemogelijkheden voldoende 
zijn voor het vinden van oplossingen voor de bestuurlijke problemen in 
met name de grootste gemeenten. 

Die problemen liggen deels op het terrein van de inrichting van de 
grootste gemeenten zelf. Te denken valt hier bij voorbeeld aan de overbe-
lasting van raadsleden en wethouders in de grote steden, de grote afstand 
tussen het stadsbestuur en de bevolking, de ondoorzichtigheid van de vaak 
«verkokerde» ambtelijke organisatie, het gevaar van verambtelijking van 
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het stadsbestuur, etc. Wij zijn van mening dat het ontwerp Gemeentewet 
voldoende instrumenten biedt c.q. voldoende ruimte laat voor het vinden 
van oplossingen voor deze problematiek die goeddeels een gevolg van 
grootschaligheid is. Zo biedt het ontwerp ruime mogelijkheden de overbe-
lasting van raadsleden en wethouders tegen te gaan door onder meer 
delegatie van bevoegdheden in het algemeen en binnengemeentelijke 
decentralisatie in het bijzonder. Dit laatste middel zal de bestuurbaarheid 
ten goede kunnen komen en te zamen met het hanteren van inspraak de 
afstand tussen bestuur en bevolking in de grote gemeenten kunnen 
verkorten. In paragraaf 3.1.5 en 4.2 gaan wij hier nader op in. 

De gemeentewet legt voorts geen belemmeringen in de weg ten aanzien 
van oplossingen in de sfeer van de ambtelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld 
ambtelijke deconcentratie. Door deconcentratie wordt het ambtelijk 
apparaat in de grote gemeenten dichter bij de bevolking gebracht en 
toegankelijker gemaakt. Ook bevordert dit een beter gecoördineerde 
ambtelijke beleidsvoorbereiding en uitvoering op het niveau van stadsdelen. 
De problematiek van de grootste gemeenten vindt daarnaast zijn oorsprong 
in factoren die buiten het bereik van de gemeentewet liggen, zoals de soms 
vergaande rijksbemoeienis met het gemeentelijk beleid via bijzondere 
wetgeving, buitenwettelijke specifieke uitkeringen, etc. 

De in 1981 ingestelde gemengde «Werkgroep grote steden» is hierop in 
haar in 1982 uitgebrachte advies «Een schuyt die tegen stroom wordt 
opgeroeyt» uitvoerig ingegaan. Als belangrijkste knelpunt wordt door de 
Werkgroep geconstateerd dat de vaak zeer gedetailleerde en sterk «verko-
kerde» bemoeienis van de vele rijksinstanties met de problemen van de 
grote steden de bewegingsvrijheid van de gemeentebesturen inperkt, 
terwijl het Rijk door de afstand tot de problematiek de mogelijkheid mist 
hierop een effectief antwoord te geven. Aard en omvang van de problematiek 
van de grote steden rechtvaardigen volgens de werkgroep niet alleen een 
bijzondere aanpak, maar maken een spoedige en structurele sanering van 
de relaties met het Rijk tot een noodzakelijke voorwaarde voor oplossing. 
In onze standpuntbepaling naar aanleiding van het advies van de Werkgroep 
(Kamerstukken II 1982-1983, 17 910) hebben wij dit onderschreven en 
daarbij concrete voorstellen gedaan die in overleg met de grote steden 
verder zullen worden uitgewerkt. 

Als een maatregel ten behoeve van de grote steden, die in de gemeentewet 
thuis hoort en die ook is voorgesteld door de Werkgroep Grote Steden, 
hebben wij in artikel 114 de mogelijkheid genoemd van differentiatie in 
medebewindsregelingen tussen verschillende groepen van gemeenten. 
Daarmee wordt door de gemeentewetgever uitdrukkelijk erkend dat de ene 
gemeente de andere niet is en dat dit gegeven zo nodig kan leiden tot een 
afwijkende behandeling van bepaalde groepen gemeenten, zoals bij 
voorbeeld de grootste gemeenten, bij medebewindsregelingen. In de 
gemeentewet zelf zien wij geen concrete mogelijkheden voor differentiatie. 
Deze wet beperkt zich - zoals gezegd - reeds tot de hoofdlijnen van de 
gemeentelijke bestuursinrichting waarbinnen voor iedere individuele 
gemeente optimale mogelijkheden voor differentiatie bestaan. 

1.4. Karaktervan de gemeentewet; verhouding tot de bijzondere wetgever 

De gemeentewet is een organieke wet, dat wil zeggen dat zij door de 
Grondwet is gevorderd. De grondwetgever heeft de organisatie en inrichting 
van de gemeente zo belangrijk gevonden dat hij ze nader geregeld wil zien 
bij formele wet. Een organieke wet onderscheidt zich, behalve door het feit 
dat zij door de Grondwet wordt geëist, voor het overige niet van andere 
wetten in formele zin. Zo is zij van eenzelfde rangorde als andere wetten in 
formele zin. Zij heeft een hogere rangorde dan algemene maatregelen van 
bestuur, ministeriële verordeningen en provinciale verordeningen. Deze 
kunnen, tenzij wettelijk met zoveel woorden daartoe gemachtigd, niet van 
de gemeentewet afwijken. 
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Het feit dat de gemeentewet formeel niet van een hogere rangorde is dan 
andere formele wetten, neemt niet weg dat zij materieel voor de bijzondere 
wetgever richtinggevend is. Hoewel bij lex specialis in beginsel kan worden 
afgeweken van de gemeentewet, is het gewenst dat de bijzondere wetgever 
slechts in uiterste noodzaak afwijkt van het wettelijk kader van de gemeen-
tewet. De afwijking zal bovendien uitdrukkelijk moeten blijken en gemoti-
veerd moeten worden. De gemeentewet is immers een kaderwet waarin de 
algemene structuur van het gemeentelijk bestel is neergelegd. De wetgever 
heeft daarmee waarborgen willen scheppen voor een zo doelmatig en 
democratisch mogelijk gemeentelijk bestuur. Dat niettemin in bijzondere 
wetten is afgeweken van het kader van de gemeentewet kan niet worden 
ontkend. De middelpuntvliedende krachten zijn in het wetgevingsproces nu 
eenmaal dikwijls sterker dan de middelpuntzoekende. Dit is een algemeen, 
met het vraagstuk van harmonisatie van de administratieve wetgeving 
samenhangend, wetgevingsprobleem. 

Door diverse adviesinstanties, waaronder Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Raad van het binnenlands bestuur (Rbb) is het 
streven om de rol van de gemeentewet als kaderwet voor het gemeentelijk 
bestel te versterken expliciet onderschreven. Beide adviesinstanties 
drongen aan op een zwaardere procedure voor afwijking van de gemeente-
wet. 

In dit verband wijzen wij op het voorgestelde artikel 120, bepalende dat 
betrokken ministers in een vroegtijdig stadium met de Minister van 
Binnenlandse Zaken in overleg treden met betrekking tot beleidsvoornemens 
die gevolgen hebben voor de inrichting en werking van de gemeenten. Een 
van de zaken die hij daarbij in het oog houdt is of niet onnodig wordt 
afgeweken van het stelsel van de gemeentewet. Op deze bepaling wordt 
uitvoeriger ingegaan in paragraaf 2.6 van deze toelichting. Verder kan 
worden gewezen op het voorgestelde artikel 119 dat verplicht tot het horen 
van de gemeenten bij wetsvoorstellen e.d. 

De suggestie van de VNG om expliciet in de wet vast te leggen dat indien 
van het gemeentebestuur regeling of bestuur wordt gevorderd de bepalingen 
van deze wet van overeenkomstige toepassing zijn nemen wij niet over. 

De bepaling komt ons overbodig en gevaarlijk voor. Overbodig, omdat 
ook zonder deze bepaling het stelsel van de gemeentewet van toepassing 
is, indien de bijzondere wetgever niet uitdrukkelijk daarvan afwijkt. Gevaar-
lijk, omdat het artikel de bijzondere wetgever als het ware uitnodigt om 
expliciet af te wijken. 

Het karakter van de gemeentewet als kaderwet, ook ten opzichte van de 
bijzondere wetgeving, zal worden versterkt doordat ernaar wordt gestreefd 
voorschriften in bijzondere wetgeving zoveel mogelijk te vermijden en te 
volstaan met de algemene regeling in de Gemeentewet. Als voorbeeld van 
zo'n algemene regeling kan de in artikel 151 neergelegde verplichting tot 
vaststelling van een algemene gemeentelijke inspraakverordening worden 
genoemd. Ook de in de artikelen 253-260 neergelegde algemene regels ten 
aanzien van het preventief toezicht kunnen in dit verband worden genoemd. 

Het karakter van de gemeentewet als kaderwet wordt ook nog op andere 
wijze bepaald, namelijk door de mate waarin hij de gemeentelijke bestuurs-
inrichting vastlegt. De huidige gemeentewet legt een aantal hoofdpunten 
van de bestuursinrichting dwingend vast, zoals de aanwezigheid van een 
raad, een college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de 
samenstelling van deze organen, een basisregeling voor de verdeling van 
bevoegdheden tusen deze organen, de begroting, en dergelijke. In verschei-
dene gevallen maakt de wet, zoals ook reeds in paragraaf 1.3 is uiteengezet, 
afwijking van de basisregeling mogelijk zoals bij delegatie van bestuursbe-
voegdheden van de raad. Ten aanzien van bepaalde onderdelen van de 
bestuursinrichting biedt de gemeentewet slechts een kader-regeling 
waarbinnen iedere gemeente afzonderlijk de bestuursinrichting op het 
desbetreffende onderdeel nader kan regelen (zoals bij de commissies het 
geval is). In de huidige wet is alleen datgene geregeld, wat daarin uit het 
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oogpunt van democratisch bestuur - waarbij bij voorbeeld gedacht kan 
worden aan de positie van minderheden in de raad - en gewenste unifor-
miteit moest worden opgenomen. Ook voor het komend gemeenterecht 
achten wij o.t een goed uitgangspunt. Binnen het kader van het ontwerp-
Gemeentewet blijft, meer dan onder de huidige wet het geval is, ruimte 
voor pluriformiteit. Die ruimte voor pluriformiteit is ten opzichte van de 
huidige wet vergroot door: 

- vermindering van het aantal voorschriften (zie bij voorbeeld: de 
verdwijning van de uitgebreide opsomming in artikel 209a van de huidige 
gemeentewet van wat tot het dagelijks bestuur behoort); 

- de terugdringing van toezichtbepalingen; 
- vergroting van de mogelijkheden tot afwijking van de gegeven taken-

en bevoegdhedenverdeling (zie paragraaf 4.2). 
Een en ander heeft tot gevolg dat de ruimte voor gemeenten om zelf 

regelend en besturend op te treden ten aanzien van de bestuursinrichting 
is vergroot. 

HOOFDSTUK 2. DE PLAATS VAN DE GEMEENTE IN HET NEDERLANDSE 
STAATSBESTEL 

2.1. Algemeen 

De gemeenten nemen een zeer belangrijke plaats in ons staatsbestel in. 
Zij vormen de basiscellen van onze democratische staat. Als de bestuurslaag 
die in het algemeen het dichtst bij de burger staat zijn zij primair verant-
woordelijk voor de meeste zaken waarmee de burger in het dagelijks leven 
wordt geconfronteerd, zoals de leefomgeving, de huisvesting, het welzijn, 
de openbare orde, etc. Ontlenen de gemeenten hieraan al hun belang, 
daarbij komt nog dat het gemeentelijk beleid, méér dan dat van de andere 
bestuurslagen, direct kan worden beinvloed door de bevolking. De demo-
cratie krijgt - ook via de inspraak en participatie van de bevolking - op de 
meest directe wijze op lokaal niveau gestalte. 

De korte afstand tussen lokaal bestuur en bestuurden betekent ook dat 
het lokaal bestuur minder kans loopt te verambtelijken dan de hogere 
bestuursniveaus. Op gemeentelijk niveau is het voorts nog mogelijk de 
zaken te overzien en daardoor een samenhangend - dat wil zeggen niet 
«verkokerd» - en op de specifieke wensen van de bevolking afgestemd 
beleid te voeren. Gemeenten zijn onmisbaar in het streven naar spreiding 
van (bestuurs)macht. Zij dragen bij tot de gewenste pluriformiteit van onze 
samenleving en tot de ontplooiing van de innoverende krachten die in 
iedere lokale gemeenschap schuilen. 

De belangrijke plaats van de gemeenten in ons staatsbestel, zoals hierboven 
summier weergegeven, is verankerd in de Grondwet. Artikel 124, eerste lid, 
van de Grondwet legt de vrijheid van de gemeenten om zelfstandig zaken 
ter hand te nemen in het belang van de gemeente grondwettelijk vast. De 
principiële betekenis van deze bepaling is dat daarin wordt benadrukt dat 
de gemeente in ons staatsbestel een zelfstandige plaats inneemt met een 
eigen, niet aan het centrale staatsbelang ontleend bestaansrecht. Dat 
bestaansrecht is mede gegrond op het democratisch en monistisch 
karaktervan ons gemeentelijk bestel, grondwettelijk vastgelegd in artikel 
125 van de Grondwet waarin de door de bevolking gekozen gemeenteraad 
als het hoofd van de gemeente wordt aangewezen. 

Weliswaar kan ingevolge het tweede lid van artikel 124 bij of krachtens 
de wet van het gemeentebestuur regeling en bestuur worden gevorderd, 
doch onder meer door de plaatsing van deze bepaling na de autonomie-
bepaling van het eerste lid wordt benadrukt dat op de medebewindswetgever 
de bewijslast rust met betrekking tot de wenselijkheid van een eventuele 
beperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Ook in dat geval zal 
overigens, voor zover geen regeling en bestuur van het gemeentebestuur 
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wordt gevorderd ener nog plaats is voor regelingen bestuur op gemeentelijk 
niveau de autonomie-bepaling van het eerste lid zijn betekenis en werking 
behouden. 

De grote betekenis van de gemeenten en het daaruit voortvloeiende door 
de Grondwet erkende belang van een gedecentraliseerde staatsinrichting 
wordt door niemand betwist. Tegelijkertijd kan echter niet worden ontkend 
dat de beleidsruimte van de gemeenten in de loop der jaren steeds geringer 
is geworden. De oorzaak daarvan is dat in veel beleidssectoren de autonome 
taakbehartiging heeft plaats gemaakt voor een taakbehartiging in medebe-
wind, en dat voor zover de autonome taakbehartiging intact is gebleven, de 
hogere overheid via subsidiëring een zeer grote invloed daarop heeft 
gekregen (zie bij voorbeeld het jubileumrapport van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën: «Heiligt het doel alle (specifieke) middelen»). Anders 
gezegd, het Rijk en de provincie zijn zich steeds meer gaan bezig houden 
met beleidssectoren die voorheen veelal het domein van de gemeente 
waren, ook al betrof het soms taken waarmee de gemeenten zich tot dan 
toe niet hadden beziggehouden. In dit verband kan voor wat betreft de 
toegenomen medebewindswetgeving bij voorbeeld worden gewezen op de 
Algemene Bijstandswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Winkelslui-
tingswet, de Wegenverkeerswetgeving, de Woningwet, etc. 

Dat er sprake is van een toegenomen centralisatie wordt ook door 
niemand betwist. Over de oorzaken van deze centralisatie, die vaak heeft 
plaatsgevonden zonder dat men zich rekenschap gaf van de daaraan 
verbonden nadelen, zal hier niet worden uitgewijd. Zij zijn zeer goed 
geanalyseerd in verschillende rapporten en wetenschappelijke studies, 
waaronder het rapport «Plan van aanpak voor de advisering over concrete 
decentralisatiemogelijkheden» van de Raad voor de Territoriale Decentrali-
satie van oktober 1978 (Staatsdrukkerij 1979) en in de door de regering in 
1980 uitgebrachte Decentralisatienota (Staatsdrukkerij 1980). 

De bezwaren tegen de toegenomen centralisatie worden echter steeds 
meer gevoeld. Het openbaar bestuur is door de voortgeschreden centralisatie 
op veel terreinen onvoldoende doeltreffend, doorzichtig, samenhangend 
en democratisch controleerbaar geworden. Het lokaal bestuur met zijn 
hierboven geschetste betekenis voor een goed functionerend openbaar 
bestuur is steeds verder uitgehold. Het opnemen in tal van bijzondere 
wetten en regelingen van (onderling soms tegenstrijdige) afwijkingen en 
aanvullingen op de algemene regels die de gemeentewet en, in de financiële 
sfeer, de Financiële Verhoudingswet stellen, heeft ertoe geleid dat de 
gemeentewet en de Financiële Verhoudingswet voor de bepaling van de 
gemeentelijke rol in ons staatsbestel nogal aan waarde hebben ingeboet. 

Dit is naar onze mening een ontwikkeling die heroverweging verdient. In 
de eerdergenoemde Decentralisatienota en het daarop gevolgde Decentra-
lisatieplan (kamerstukken II, 1982-1983, 16492, nrs. 7-8) zijn de hiernavol-
gende concrete sporen uitgezet waarlangs deze ontwikkelingen kunnen 
worden teruggedrongen: 

- decentralisatie van taken en bevoegdheden; 
- sanering van bestuursinstrumenten (planning, informatie, toezicht 

etc); 
- terugdringen van specifieke uitkeringen ten gunste van de algemene 

uitkering; 
- versterken van de positie van de gemeenten in algemene zin door 

opneming van overleg- en hoorplichtbepalingen. 
Op diverse plaatsen in deze wet zijn artikelen opgenomen die hieraan 

uitwerking geven. Verwezen zij verder naar de paragrafen 2.4-2.7. 
Overigens zal op een aantal gebieden niet te ontkomen zijn aan (een 

zekere) bemoeienis van het Rijk c.q. de provincie met het lokaal bestuur. In 
die gevallen zal aandacht moeten worden geschonken aan het feit, dat het 
- daar waar hogere overheden het beleidskader bepalen - voor de gemeen-
tebesturen van wezenlijk belang is dat hen bij de taakuitvoering zo veel 
mogelijk beleidsruimte wordt gelaten. De lokale democratie kan slechts 
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dan goed functioneren indien bij de taakbehartiging ruimte wordt gelaten 
voor eigen gemeentelijke inzichten waarvoor het gemeentebestuur politieke 
verantwoordelijkheid draagt. Alleen bij een politieke betrokkenheid van de 
lokale volksvertegenwoordigende organen heeft een lokale democratie zin. 
Met het oog hierop verdient het aanbeveling wettelijke regelingen, waarvan 
de uitvoering wordt opgedragen aan gemeentebesturen, niette gedetailleerd 
te doen zijn. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat wanneer de wettelijke 
regeling om bepaalde redenen zeer gedetailleerd moet zijn, het ondanks 
het vorenstaande toch in de rede kan liggen bij voorbeeld vanwege de 
betere bereikbaarheid of toegankelijkheid van het gemeentebestuur, de 
uitvoering op te dragen aan de gemeentebesturen. Het belang van een 
zekere beleidsruimte vereist tevens, dat het toezicht zo veel mogelijk aldus 
wordt geregeld èn in praktijk gebracht, dat de marges voor een eigen 
politieke verantwoordelijkheid van de gemeenten zo groot mogelijk blijven. 
In paragraaf 2.4 wordt op het laatste teruggekomen. 

Een ander belangrijk aspect van de verhouding tussen gemeenten en 
hogere overheden is, dat de overheid zich tegenwoordig niet meer voorna-
meiijk richt op het tegengaan van bepaalde ongewenst geachte maatschap-
pelijke ontwikkelingen (via verordeningen, vergunningen, ontheffingen 
e.d.) maar ook verzorgende taken behartigt ten behoeve van de samenleving 
en actief bepaalde gewenst geachte veranderingen in de samenleving tot 
stand tracht te brengen (door eigen activiteiten of door subsidiëring van 
particuliere activiteiten). Niet alleen de gemeenten maar ook het Rijk en de 
provincies hebben hun activiteiten op het terrein van de verzorgende taak 
uitgebreid. Hierbij kunnen zij in bepaalde gevallen afhankelijk worden van 
de gemeenten bij voorbeeld doordat zij voor het verwezenlijken van eigen 
activiteiten bepaalde vergunningen of ontheffingen van de gemeenten 
nodig hebben (zoals bij de aanleg van infrastructurele werken). De gemeen-
ten zijn op hun beurt voor vele activiteiten afhankelijk van het Rijk en de 
provincie. 

Hiervoor is er op gewezen dat de toegenomen bemoeienis van het Rijk 
en de provincie met de gemeentelijke taakbehartiging niet alleen via het 
medebewind tot stand is gekomen maar zich ook uitstrekt tot de autonome 
taken. Hoewel aan het onderscheid tussen deze beide vormen van gemeen-
telijke werkzaamheden tegenwoordig nauwelijks enig verschil in rechtsge-
volgen meer is verbonden, achten wij het voor een goed inzicht in de wijze 
waarop de gemeentelijke taakbehartiging in de invloedssfeer van provincie 
en Rijk wordt getrokken, van belang om dit onderscheid, evenals in de 
nieuwe Grondwet, als structuurbepalend element te handhaven. In paragraaf 
2.2 wordt afzonderlijk aandacht geschonken aan de relatie gemeente-hogere 
overheden bij de autonome taakbehartiging, terwijl in paragraaf 2.3 deze 
relatie bij de taakbehartiging in medebewind wordt besproken. 

Het voorafgaande betekent zeker niet, dat wij het bestaande strenge 
onderscheid tussen autonomie en medebewind in de gemeentewet zonder 
meer zouden willen handhaven. Wij beschouwen autonomie en medebewind 
niet als twee geïsoleerde terreinen van werkzaamheid maar als twee 
belangrijke structuurelementen binnen het totale, één geheel vormend veld 
van werkzaamheden van de gemeente. Ook is het onderscheid autonomie-
medebewind niet meervan wezenlijk belang voorde mate van gemeentelijke 
beleidsvrijheid. Vroeger gold dat de gemeenten op het terrein van de 
autonomie wél -, en op dat van het medebewind geen beleidsvrijheid 
bezaten. Hierboven hebben wij echter al uiteengezet dat de gemeentelijke 
beleidsvrijheid in de loop der jaren ook op het terrein van de autonomie is 
ingeperkt. Anderzijds is gebleken dat in medebewind de nodige beleids-
ruimte aan gemeenten kan worden gelaten. Het onderscheid autonomie 
- medebewind is in dit opzicht dus minder relevant. Van belang is slechts 
de vraag welke beleidsvrijheid de gemeente op ieder afzonderlijk beleid-
sterrein heeft. 

Gelet op het bovenstaande zal er zoveel mogelijk naar gestreefd moeten 
worden om de bestaande verschillen in het regime dat van toepassing is 
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op de krachtens autonomie en medebewind te verrichten taakbehartiging 
op te heffen, vooral door het regime van het medebewind meer te laten 
aansluiten bij het regime van de autonome taken. In paragraaf 4.1 zal 
hierop worden teruggekomen. 

Hierboven hebben wij gesproken over de eigen taakbehartiging van de 
gemeenten. Voor de positie van de gemeenten is daarnaast echter hun 
relatie tot de hogere overheden van groot belang. In de paragrafen 2.4, 2.5 
en 2.7 wordt daarom ingegaan op het toezicht, het complementair bestuur 
en de uitwisseling van informatie. Ook zal de positie van de gemeenten 
mede worden bepaald door de mate waarin bij de totstandkoming en de 
uitvoering van het rijksbeleid wordt rekening gehouden met hun belangen 
en hun functioneren. De coördinerende taak van de Minister van Binnen-
landse Zaken strekt zich ook uit tot dit aspect. In dit verband kan verder 
worden gewezen op de in artikel 119 voorgestelde hoorplicht. 

2.2. De gemeenten en de autonome taakbehartiging 

Autonomie wordt wel gedefinieerd als de vrijheid van autonome 
bestuursorganen de behartiging ter hand te nemen van elk openbaar 
belang, zolang en voor zover die behartiging niet door hogere regelingen 
aan hun bemoeienis is onttrokken. Het wordt daarbij als gewenst beschouwd 
dat de hogere regelgever zich ingeval van zo'n onttrekking ook werkelijk 
met het betrokken beleidsterrein inlaat. 

Een zeer belangrijk aspect van de autonome gemeentelijke taakbehartiging 
is dat zij behalve op ordenende taken in belangrijke mate ook betrekking 
heeft op z.g. doe-taken (taken in de sfeer van verzorging, infrastructuur, 
openbare orde en veiligheid). De gemeente verricht deze activiteiten zelf of 
stimuleert en reguleert deze via subsidiëring. De bemoeienis van de hogere 
overheid met deze taakbehartiging heeft niet alleen plaatsgevonden door 
deze via wetgeving in de medebewindssfeer te trekken, maar ook buiten 
het kader van een bijzondere wet, langs de weg van subsidiëring of 
doeluitkeringen (de «gouden koorden»). Het probleem bij de autonome 
taakbehartiging is dat de gemeenten de noodzakelijke voorzieningen vaak 
niet (volledig) uit eigen middelen kunnen bekostigen en dus zijn aangewezen 
op specifieke uitkeringen van het Rijk. Dat roept het verschijnsel op van de 
«gouden koorden» en de daarmee gepaard gaande verkokerde en soms 
onnodig bevoogdende bemoeienis van het Rijk. 

Het beleid van de regering is erop gericht dit verschijnsel in te perken 
door verschuiving van specifieke uitkeringen naar de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds. Soms is dit echter alleen aanvaardbaar indien het 
Rijk van de wetgever beleidsinstrumenten krijgt aangereikt waarmee 
invloed kan worden uitgeoefend op de realisatie van bepaalde noodzakelijk 
geachte voorzieningen. In de gevallen waarin deze verschuiving niet 
mogelijk is wordt ernaar gestreefd de invloed die via de subsidies of 
de doeluitkeringen wordt aangewend zoveel mogelijk te objectiveren en 
globaal te houden. Dit geldt met name voor de voorwaarden die aan het 
verstrekken van de bijdragen kunnen worden verbonden. Overigens is het 
gewenst dat deze mogelijkheden van beïnvloeding door het Rijk van het 
gemeentelijk beleid zoveel mogelijk berusten op een wettelijke regeling en 
dat zij daarbij ten behoeve van de gemeentelijke beleidsvrijheid duidelijk 
worden omgrensd. 

De hierboven aangegeven beleidslijn heeft intussen zijn weerslag 
gekregen in de Wet van 22 december 1983 (Stb. 1983, 649) waarbij de 
artikelen 237 a-d in de huidige gemeentewet werden ingevoegd. 

2.3. De gemeenten en de taakbehartiging in medebewind 

Op verschillende plaatsen in de huidige gemeentewet is sprake van 
taakuitoefening in medebewind. De huidige gemeentewet regelt zowel de 
figuur van het medebewind als een aantal gevolgen van het feit dat de 
gemeenten in medebewind kunnen worden geroepen. Zo geeft de huidige 
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gemeentewet voor twijfelgevallen aan, welk orgaan met de opgedragen 
taakbehartiging zal worden belast, indien het gemeentebestuur in medebe-
wind geroepen wordt; de huidige wet geeft ook een algemene sanctierege-
ling, geldend voor de taakbehartiging in medebewind. In paragraaf 4.1 
wordt nader ingegaan op deze materie, waarbij zal worden uiteengezet op 
welke punten wijzigingen worden voorgesteld in de huidige regeling. 

De gemeentewet laat zich niet in met de vraag, wanneer de gemeenten 
in medebewind moeten c.q. mogen worden geroepen en welke consequen-
ties dat dient te hebben onder andere voor de toewijzing van financiële 
middelen en voor het toezicht. Niettemin gaat het hier om voor de gemeenten 
wezenlijke beslissingen van de wetgever. Deze beslissingen bepalen 
immers voor een belangrijk deel het takenpakket en het functioneren van 
de gemeente. 

Formeel gesproken maakt ons staatsbestel het mogelijk dat nieuwe taken 
worden opgedragen aan gemeenten en dat daarbij ook vrij vergaand wordt 
aangegeven op welke wijze deze taken moeten worden behartigd. De 
centrale wetgever zal hierbij echter zeer zorgvuldig te werk moeten gaan en 
in verband hiermee de gemeenten moeten consulteren over deze voorne-
mens alvorens een beslissing te nemen. Dat gebeurt veelal door het vragen 
van advies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het voorge-
stelde artikel 119 is een en ander vastgelegd. Het consulteren van de 
gemeenten in deze gevallen is ook daarom voor de wetgever van belang, 
omdat de gemeenten dikwijls op het betreffende terrein reeds praktijkerva-
ring hebben opgedaan en daardoor de aandacht kunnen vestigen op 
tekortkomingen in de voorgestelde wettelijke regeling. 

De Minister van Binnenlandse Zaken zal er voor moeten waken dat de 
gemeenten behoorlijk worden geconsulteerd bij voorgenomen rijksmaatre-
gelen als bovenbedoeld. 

2.4. Toezicht op de gemeentebesturen 

2.4.1. Inleiding 

Gezien de grote betekenis van het toezicht voor het functioneren van de 
gemeentebesturen is hieraan in dit hoofdstuk een omvangrijke passage 
gewijd. Daarbij is eerst een algemene beschouwing gegeven, die zich niet 
beperkt tot de in de Gemeentewet neergelegde toezichtvormen maar die 
tevens beoogt richtinggevend te zijn voor toekomstige medebewindwetge-
ving (paragraaf 2.4.2 t/m 2.4.8). Op grond van deze beschouwing zijn 
voorts enige algemene regels voor bepaalde vormen van toezicht ontwikkeld 
die, in de gemeentewet neergelegd, behoudens uitdrukkelijke afwijking, 
ook van toepassing zijn op dezelfde toezichtvormen opgenomen in bestaan-
de en toekomstige medebewindwetten. Deze algemene regels worden 
besproken in paragraaf 2.4.9. 

In paragraaf 2.4.10 ten slotte worden de onderscheiden bepalingen in de 
Gemeentewet, waarbij enige vorm van toezicht op het gemeentebestuur 
wordt geschapen, besproken. Uiteraard is daarbij de eerder vermelde 
algemene beschouwing over het toezicht op de gemeentebesturen leidraad 
geweest. 

2.4.2. Algemene beschouwing 

De belangrijkste functie van toezicht is de bewaking van de eenheid van 
bestuur. Enige vorm van toezicht op de lagere overheden is in een gede-
centraliseerde eenheidsstaat onontbeerlijk. In een aantal gevallen zal 
toezicht zelfs een voorwaarde zijn om op verantwoorde wijze tot decentrali-
satie van bevoegdheden te kunnen besluiten. 

Verschillende vormen van toezicht kunnen worden onderscheiden. 
Allereerst is er het repressieve toezicht: de besluiten van het gemeentebe-
stuur kunnen in beginsel worden getroffen door toepassing van het in de 
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Grondwet neergelegde (spontane) vernietigingsrecht van de Kroon. 
Voorgesteld wordt dit vernietigingsrecht, in afwijking van de bestaande 
gemeentewet, ook betrekking te laten hebben op de besluiten van de 
burgemeester. 

Er bestaat echter in verschillende gevallen behoefte om naast het 
algemene repressieve toezicht van de Kroon een andere vorm van toezicht 
voor te schrijven. De meest bekende vorm is het (klassieke) preventieve 
toezicht. Preventief toezicht komt in verschillende gedaanten voor. De 
bekendste figuren zijn de goedkeuring en de verklaring van geen bezwaar. 
Echter ook de toestemming, de machtiging en de ontheffing zijn figuren die 
in veel gevallen als een vorm van preventief toezicht kunnen worden 
aangemerkt. Ten einde het hanteren van dit toezicht te beperken bepaalt de 
Grondwet dat besluiten van gemeentebesturen nog slechts in bij of 
krachtens de wet te bepalen gevallen aan preventief toezicht kunnen 
worden onderworpen (artikel 132, derde lid). 

Het repressieve en het preventieve toezicht zijn beide «negatief» van 
aard, omdat daarmee slechts een bepaald gemeentelijk handelen ongedaan 
kan worden gemaakt of kan worden belet. In de nieuwere wetgeving komt 
men ook beinvloedingsinstrumenten tegen met een «positieve» werking, 
zoals de aanwijzing, de uitnodiging om een besluit te nemen en het 
opleggen van samenwerking. De VNG merkt in haar advies op, dat het 
staatsrechtelijk onjuist is dergelijke figuren aan te merken als «toezicht». 
Wij zijn het met de VNG eens, dat de grondwettelijke basis voor deze 
instrumenten niet is gelegen in de bepalingen over het toezicht maar in die 
over medebewind. Aangezien deze instrumenten in hun effecten evenwel 
grote gelijkenis vertonen met het toezicht, zullen zij in het navolgende in 
het voetspoor van de Werkgroep herziening gemeentewet wel worden 
aangemerkt als positief toezicht. Ten slotte zijn er enkele lichtere vormen 
van beïnvloeding zoals de mededelingsplicht, het verplichte overleg en het 
verplichte advies, die, hoewel zelf geen toezicht zijnde, een inleiding 
kunnen zijn tot het uitoefenen van toezicht (met name de vernietiging). 

Niet ontkend kan worden dat met name het preventieve en het positieve 
toezicht een duidelijke inmenging in de gemeentelijke taakbehartiging 
betekenen. Slechts op grond van krachtige argumenten zal naast het 
algemene repressieve toezicht van de Kroon een andere vorm van toezicht 
kunnen worden geaccepteerd. Hierbij zal er vooral voor gewaakt moeten 
worden dat dit toezicht niet zodanig stringent en gedetailleerd is dat de 
beleidsvrijheid van gemeenten vérgaand wordt aangetast. Dit zou de 
zelfstandigheid van de gemeenten miskennen en het voor het (democratisch 
gekozen) gemeentebestuur feitelijk onmogelijk maken om verantwoording 
af te leggen aan de burgers. 

Krachtens artikel 132, derde lid, van de Grondwet kunnen vormen van 
voorafgaand toezicht met betrekking tot besluiten van provincies en 
gemeenten slechts worden ingesteld in bij of krachtens de wet te bepalen 
gevallen. 

Artikel 132, derde lid, is tijdens de behandeling door de Tweede Kamer 
van het grondwetsherzieningsontwerp inzake provincies en gemeenten 
(Kamerstukken II 1975-1976, 13990) daarin opgenomen, ten einde nog 
eens te accentueren dat nooit buiten de formele wet om besluiten van 
provincies en gemeenten aan voorafgaand toezicht kunnen worden 
onderworpen en dat de wetgever zich er steeds, wanneer hij een vorm van 
voorafgaand toezicht wil instellen, of mogelijk wil maken, uitdrukkelijk 
rekenschap van moet geven of dit toezicht ook noodzakelijk is. 

Ten einde te bereiken dat het toezicht niet tot centralisme leidt, is een 
zekere inkadering van het toezicht nodig. Met name is een visie gewenst 
ten aanzien van de volgende aspecten: de aanvaardbaarheid van de 
verschillende toezichtmotieven, randvoorwaarden voor preventief en 
positief toezicht, het niveau waarop toezicht moet worden uitgeoefend, 
mogelijkheden voor de gemeente de wijze van uitoefening van het toezicht 
te beïnvloeden, de wenselijkheid van toetsingsnormen, algemene gedrags-
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regels voor de toezichthouder, en procedurele voorschriften voor de wijze 
waarop bepaalde toezichtvormen moeten worden toegepast. 

Het spreekt vanzelf dat een noodzakelijkerwijze vrij abstracte visie met 
betrekking tot de hiervoor vermelde toezichtaspecten zich niet in alle 
opzichten leent voor een wettelijke regeling. Of in concreto toezicht moet 
worden ingevoerd en zo ja, welke vorm van toezicht, zal niet rechtstreeks 
uit deze algemene visie kunnen worden afgeleid en moet door de wetgever 
van geval tot geval worden beslist. Daarbij zullen factoren een rol spelen 
als de aard van de betrokken beleidssector, de mate van de door de 
wetgever gewenste beïnvloeding vanwege het Rijk of de provincie, de aard 
van het gemeentelijk besluit waarop toezicht moet worden uitgeoefend 
(regelgeving, planning, beschikkingen). Daarentegen zal een aantal alge-
mene voorschriften voor het gebruik van bepaalde toezichtinstrumenten 
zich wel lenen voor wettelijke regeling. 

Voor zover de ontwikkelde visie met betrekking tot toezicht niet voor 
neerlegging in een wettelijke regeling in aanmerking komt, dient zij echter 
wel als richtsnoer voor de wetgeving. Hiervan zal niet zonder nadere 
argumentatie behoren te worden afgeweken. Het is de taak van de Minister 
van Binnenlandse Zaken erop toe te zien dat in medebewindwetgeving met 
deze algemene visie op het toezicht rekening wordt gehouden. 

2.4.3. Motieven voor toezicht 

Van wezenlijk belang voor de goede inkadering van het toezicht is dat 
deugdelijke motieven worden gebezigd voor het invoeren van toezicht. In 
verband hiermee wordt hieronder een poging gedaan voor een aantal vaak 
genoemde toezichtmotieven vast te stellen of en, zo ja, in welke gevallen 
toezicht op grond van deze motieven te verdedigen valt. 

De volgende motieven zijn meestal aan de orde, vaak in combinatie met 
elkaar: 

- coördinatie: voorkomen/oplossen van belangenconflicten tussen 
gemeenten; 

- beleidsbewaking: afstemming van het beleid van de gemeente op dat 
van de hogere overheid; 

- kwaliteitsbewaking: controle op de deugdelijkheid, de technische 
kwaliteit van het besluit; 

- financiële motieven: bevordering van een gezond en evenwichtig 
financieel beleid van de gemeente; 

- rechts- en belangenbescherming van de burger: men komt dit motief 
tegen bij administratief beroep, dat ook als vorm van toezicht kan worden 
beschouwd, en bij goedkeuring van verordeningen en plannen. 

Het coördinatiemotief wordt gebruikt als het toezicht moet dienen om te 
voorkomen dat bepaalde besluiten van de ene gemeente ernstige nadelige 
gevolgen hebben voor andere gemeenten. Het gaat bij dit motief veelal om 
zaken waaraan duidelijke regionale aspecten zitten. De aanleg van een 
voorziening in de ene gemeente kan bij voorbeeld tot gevolg hebben dat in 
veel mindere mate gebruik wordt gemaakt van een bestaande voorziening 
in een naburige gemeente. 

Bij het kiezen voor preventief en positief toezicht op grond van dit motief 
is grote terughoudendheid geboden. Het ligt in de rede, om het oplossen 
van bepaalde coördinatieproblemen in eerste instantie aan de betrokken 
gemeenten over te laten. Tegen excessen kan dan nog worden opgetreden 
door middel van het repressief toezicht. Preventief of positief toezicht in 
een medebewindswet kan echter aanvaardbaar zijn, indien de wettelijke 
regeling juist primair gericht is op coördinatie tussen gemeenten. Het 
preventieve of positieve toezicht kan dan worden beschouwd als alternatief 
voor centralisatie van de zaak zelve. 

Het motief van de beleidsbewaking beoogt afstemming van het beleid 
van de lagere overheid op dat van de hogere overheid. Dit kan toetsing 
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betekenen aan een wettelijke regeling (rechtmatigheidstoetsing), maar ook 
bij voorbeeld aan een plan, aan een beleidsnota. In het algemeen zal dit 
motief geen reden kunnen zijn voor het voorschrijven van toezicht met 
betrekking tot de autonome taakbehartiging. De autonome taakbehartiging 
veronderstelt immers dat Rijk en provincie de behartiging van de desbe-
treffende taak aan de gemeente overlaten en zelf dus geen beleid ter zake 
voeren. 

Beleidsbewaking kan echter wel een motief vormen om toezicht te 
houden met betrekking tot in medebewind opgedragen gemeentelijke 
taken. De voornaamste reden die de medebewindswetgever ertoe heeft 
gebracht om de taak in medebewind te geven is namelijk dat een bepaald 
overheidsbelang een krachtige bescherming verdient en niet geheel 
afhankelijk dient te zijn van plaatselijke inzichten te dien aanzien. Wanneer 
de wetgever in een dergelijk geval bij voorbeeld normen stelt en de 
gemeenten daarbij een behoorlijke beleidsvrijheid laat, kan preventief of 
positief toezicht redelijk zijn. Een mededelingsplicht, eventueel gekoppeld 
aan een termijnstelling waarbinnen het gemeentelijk besluit niet in werking 
mag treden, zal evenwel in veel gevallen voldoende zijn. De hogere 
overheid krijgt immers op deze wijze ruimschoots de gelegenheid het 
desbetreffende besluit aan de gestelde normen te toetsen en zonodig het 
besluit ter vernietiging voor te dragen. 

Het motief van kwaliteitsbewaking wordt door de wetgever zelden met 
zoveel woorden genoemd om toezicht te rechtvaardigen. In de praktijk van 
het toezicht speelt dit motief echter dikwijls een rol. Aan dit motief ligt de 
veronderstelling ten grondslag, dat de kwaliteit van het ambtelijk apparaat 
van de hogere overheid beter zou zijn dan van de gemeente. Deze veron-
derstelling stemt over het algemeen niet overeen met de werkelijkheid. Het 
beleid is er ook op gericht de bestuurskracht van de gemeenten zodanig te 
doen zijn dat deze voor hun taken voldoende zijn toegerust. 

In het algemeen verdient preventief of positief toezicht ter wille van de 
kwaliteitsbewaking geen aanbeveling. Voor andere, lichtere vormen van 
beïnvloeding, kan soms plaats zijn, hoewel daarbij een grote terughoudend-
heid op zijn plaats is. Een vorm van beïnvloeding zou in deze gevallen bij 
voorbeeld kunnen zijn, dat de gemeenten wordt voorgeschreven alvorens 
hun beslissing te nemen, advies in te winnen bij bepaalde (rijks)inspecties 
of andere ter zake kundige instanties. In de wetgeving komt dit dikwijls 
voor. De indruk bestaat dat deze advisering in de praktijk, vooral bij de 
kleinere gemeenten, soms als een vrij dwingende beïnvloeding wordt 
ervaren. Dit houdt verband met feit dat de rijksinspectie veelal kan bewerk-
stelligen dat in het kader van andere vormen van toezicht, en met name via 
het instellen van beroep door de rijksinspectie, de naleving van haar advies 
wordt afgedwongen. In dat geval kan de gemeente zich onvoldoende vrij 
opstellen ten aanzien van het advies. Uit een oogpunt van kwaliteitsbewaking 
behoort de overtuigingskracht van het advies belangrijker te zijn dan de 
middelen om de naleving ervan af te dwingen. Het kabinet heeft met het 
oog daarop besloten het instellen van beroep door bedoelde rijksfunctiona-
rissente binden aan een uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokken 
minister. Op deze wijze, zo meent het kabinet, is verzekerd dat alleen in 
uiterste noodgevallen door inspecteurs beroep zal worden ingesteld en 
aldus de beleidsvrijheid van de lagere overheden niet dan in uitzonderings-
gevallen via dit beroep zal worden beperkt. 

Een ander motief is het financiële motief. Vanouds ging het hier primair 
om het reeds door Thorbecke genoemde motief «Voorkomen dat de 
vermogenstoestand van de gemeente wordt geschaad door de kortzichtig-
heid van het zittende bestuur». In de loop der tijd is dit uitgegroeid tot het 
bewaken van een gezond en evenwichtig beleid van de gemeenten. Sinds 
Thorbecke het financieel toezicht herstructureerde - het toezicht stamt uit 
de Franse tijd - en in de Grondwet van 1848 en in de gemeentewet van 
1851 neerlegde, is de bestuurlijke context waarin het toezicht functioneert 
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veranderd. De gemeenten waren in het midden van de negentiende eeuw 
financieel gezien nagenoeg onafhankelijk van de rijksoverheid. Het preventief 
toezicht op de financiën van de gemeenten vormde een van de weinige 
instrumenten waarmee de hogere overheid een zekere sturing en afstenv 
ming van beleid kon bewerkstelligen. De eigen beleidsruimte van de lagere 
overheden is echter met het inkrimpen van het eigen belastinggebied 
steeds verder ingedamd. In de laatste decennia zijn door een exponentiële 
groei van allerlei andere toezichtsvormen en specifieke uitkeringen de 
mogelijkheden voor een gemeente om zelfstandig een efficiënt en slag-
vaardig beleid te voeren minimaal geworden. Deze ontwikkelingen zijn uit 
een oogpunt van een democratisch en slagvaardig binnenlands bestuur 
niet zonder bedenkingen. Vandaar dat onder andere in het kader van het 
decentralisatiestreven wordt getracht voorwaarden te scheppen die deze 
tendensen doorbreken. In het verlengde hiervan hebben wij ons bezonnen 
op de vraag welke doeleinden met preventief toezicht op de financiële 
handelingen worden gediend. Op grond daarvan zijn wij tot de overtuiging 
gekomen dat een terughoudende vorm van toezicht op de financiële 
handelingen van de gemeenten op zijn plaats is. Een vorm die enerzijds de 
gemeenten optimale beleidsvrijheid geeft en die anderzijds recht doet aan 
de motieven voor financieel toezicht. Voor een nadere uitwerking hiervan 
wordt verwezen naar paragraaf 4.5. 

Uitgangspunt bij toezicht op de financiën van een gemeente is dat dit 
niet moet worden gehanteerd ten behoeve van toezicht op het gemeentelijk 
beleid in het algemeen. Voor zover het Rijk behoefte heeft aan sturing van 
het algemeen gemeentelijk beleid of aspecten daarvan, dan dient dit niet te 
gebeuren via het toezicht op de begrotingen van de gemeenten, maar via 
het bestuurlijk instrument van normstelling bij of krachtens de wet. 

Een zekere mate van toezicht op de financiële positie van de gemeenten 
kan evenwel niet worden gemist, aangezien voorkomen moet worden dat 
een gemeente een dusdanig financieel beleid voert dat zij in een uitzichtloze 
financiële positie geraakt. Een dergelijke ontwikkeling zou als gevolg 
kunnen hebben dat een claim wordt gelegd op de financiële middelen van 
de collectiviteit van de gemeenten alsmede op die van de rijksoverheid. Het 
financieel toezicht dient er met name voor om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. Een ander motief dat blijft gelden voor het uitoefenen van 
toezicht is het voorkomen dat de wettelijk verplichte uitgaven niet of te laag 
op de begrotingen worden opgevoerd. In gevallen waarin het Rijk subjectieve 
of geobjectiveerde specifieke uitkeringen verstrekt aan gemeenten, wordt 
tot nu toe regelmatig het financiële motief gehanteerd ter rechtvaardiging 
van preventief toezicht op de desbetreffende gemeenten. Echter voor zover 
daarbij sprake is van een behoefte aan preventief toezicht vanuit het 
beleids- of kwaliteitsbewakingsmotief, is dat in beginsel niet wenselijk. 
Louter het feit dat het om een specifieke uitkering gaat rechtvaardigt niet 
een vorm van aanvullend toezicht. 

Daar waar specifieke uitkeringen worden toegestaan in overeenstemming 
met artikel 237b van de huidige gemeentewet (zie artikel 183 van dit 
ontwerp) dient, indien sturing van het beleid noodzakelijk wordt geacht, dit 
via normstelling bij of krachtens de wette worden geregeld. Aanvullend 
toezicht kan wel gerechtvaardigd zijn indien lagere overheden door hun 
beslissingen de uitgaven van het Rijk of derden kunnen beïnvloeden. 
Dergelijke vormen van specifieke uitkeringen hebben niet onze voorkeur en 
moeten tot de uitzonderingsgevallen behoren genoemd in bovenbedoeld 
artikel 237b, vierde lid, met name onder d. 

In het algemeen zal terughoudendheid geboden zijn bij het voorschrijven 
van toezicht ten aanzien van de in concreto te treffen voorzieningen. 
Wanneer de gemeenten zelf bepaalde voorzieningen moeten treffen, zal in 
eerste instantie aan hen moeten worden overgelaten, binnen de grenzen 
van de bij of krachtens de wet gestelde normen, te bezien hoe zij deze 
voorzieningen realiseren. Een te stringent toezicht zal in deze gevallen in 
het algemeen leiden tot een bureaucratische rompslomp bij de toezichthou-
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dende overheid en tot een vermindering van het verantwoordelijkheidsbesef 
en het initiatief bij de gemeenten. De ervaringen in de verschillende 
beleidssectoren (bij voorbeeld de woningbouw) staven de relevantie van 
deze stelling. 

Ten slotte is er het motief van de rechts- en belangenbescherming. De 
rechts- en belangenbescherming kan een motief vormen voor toezicht ten 
aanzien van regelgeving en planning. Dit toezicht zal echter in de regel vrij 
marginaal moeten zijn, zeker in de gevallen waarin de regeling door de 
volksvertegenwoordigende organen wordt vastgesteld. 

Zolang deze gedecentraliseerde regelgeving en planning binnen de 
grenzen van de wet blijft, moet immers in beginsel worden aangenomen, 
dat zij geen onaanvaardbare aantasting van rechten en belangen der 
burgers vormt. In de gevallen waarin de democratisch tot stand gekomen 
regelgeving en planning van de lagere overheden op willekeur lijkt of 
anderszins belangen van bepaalde groepen van burgers op onaanvaardbare 
wijze aantast, kan de hogere overheid uiteraard wel besluiten dergelijke 
regels of plannen niet te handhaven. De achtergrond van een eventueel 
optreden van de hogere overheid is dan een zekere bescherming van 
minderheden en van fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur 
waarmee ook bij de gedecentraliseerde wetgeving rekening moet worden 
gehouden. De vraag is echter of in deze gevallen doorgaans niet volstaan 
kan worden met het algemene repressieve toezicht van de Kroon. Naar ons 
oordeel is er in beginsel geen reden voor preventief en positief toezicht, 
hoogstens ten aanzien van belangrijke regelgeving voor een plicht tot 
mededeling (al dan niet met opschortende werking) of verplicht overleg of 
advisering. Een voorbeeld van het eerste is de regeling met betrekking tot 
strafverordeningen (artikel 143). 

Het motief rechts- en belangenbescherming zal voor het toezicht op 
beschikkingen een minder grote rol spelen nu de rechtsbescherming 
aanzienlijk verruimd is door de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen. Alleen dan is er wellicht nog enige reden voor administratief 
beroep of een andere vorm van toezicht (zoals bijvoorbeeld de verklaring 
van geen bezwaar ingevolge artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening), 
indien de mogelijkheid van een bestuursbeslissing op hoger niveau dan de 
gemeente voor de belanghebbenden wenselijk wordt geacht, bij voorbeeld 
omdat dat niveau op het desbetreffende terrein medeverantwoordelijkheid 
draagt. In dat geval zal behalve het motief rechts- en belangenbescherming 
ook het motief beleidsbewaking een rol spelen. 

Administratief beroep en ambtshalve toetsing 

Bij administratief beroep leidt het motief van beleids- of kwaliteitsbewaking 
in de praktijk nogal eens tot ambtshalve toetsing in beroep, waarbij de 
beroepsinstantie ook de niet door de appellant aangevochten onderdelen 
van de beschikking beziet. 

In het algemeen is het administratief beroep als toezichtinstrument ten 
behoeve van de beleids- en kwaliteitsbewaking overigens minder geschikt 
gezien het incidentele karakter daarvan. Of van dit instrument gebruik kan 
worden gemaakt is namelijk geheel afhankelijk van het initiatief van de 
appellant. De conclusie kan derhalve zijn dat ambtshalve toetsing in beroep 
in het algemeen als ongewenst moet worden beschouwd. 

2.4.4. Preventief en positief toezicht 

Tot het preventief toezicht kunnen onder meer worden gerekend de 
goedkeuring, de toestemming, de ontheffing, de machtiging en de verklaring 
van geen bezwaar. Uit een oogpunt van duidelijkheid is het ongewenst 
nodeloos verschillende figuren te hanteren; tenzij er specifieke redenen zijn 
om een andere figuur te kiezen verdient het, indien men preventief toezicht 
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wil invoeren, de voorkeur te kiezen voor de goedkeuringsbevoegdheid. 
Overigens is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van de verklaring 
van geen bezwaar. Deze verklaring wordt soms geëist voordat de gemeente 
het desbetreffende besluit heeft genomen. Hierdoor wordt echter de 
verantwoordelijkheid voor dit besluit, die primair berust bij de gemeente, 
te zeer verschoven naar het toezichthoudend orgaan. Wordt daarentegen 
de verklaring van geen bezwaar voorafgegaan door een uitdrukkelijk 
besluit van de gemeente, dan is in feite sprake van goedkeuring. In dat 
geval zou dan ook voor de figuur van goedkeuring moeten worden gekozen. 

In het algemeen dient preventief toezicht zoveel mogelijk te worden 
vermeden. Het bezwaar van preventief toezicht is vooral gelegen in het 
structurele karakter daarvan, waardoor het als het ware uitnodigt tot 
bemoeienis met het gemeentelijk beleid. Het leidt bovendien gauw tot een 
te grote afhankelijkheid, doordat de gemeente uit angst voor vertraging als 
gevolg van onthouding van goedkeuring , bereid is verdergaande concessies 
te doen dan zij strikt genomen aanvaardbaar acht. 

Er kunnen zich echter bijzondere gevallen voordoen waarbij het te grote 
risico's zou meebrengen indien volstaan zou worden met het algemene 
repressieve toezicht van de Kroon. Het kwaad kan al geschied zijn en 
moeilijk of niet terug te draaien door gebruikmaking van het vernietigings-
recht van de Kroon. In deze bijzondere gevallen kan preventief toezicht 
geboden zijn. 

Indien de uitvoering van het medebewind bestaat uit het nemen van 
beschikkingen (beslissingen op aanvragen om verlening of wijziging van 
vergunningen, ontheffingen of subsidies), dient preventief toezicht te 
worden vermeden. Dit zou een omvangrijke en ook voor de betrokken 
burgers gecompliceerde en tijdrovende curatele van de primair verantwoor-
delijke overheid met zich brengen. In deze gevallen is thans overigens 
zelden preventief toezicht voorgeschreven. Een - begrijpelijke - uitzondering 
hierop wordt gevormd door de gevallen, waarin de wetgever de gemeente 
toestaat bij haar beslissing af te wijken van bepaalde, bij of krachtens de 
wet vastgestelde, regels of plannen, mits te voren goedkeuring of een 
verklaring van geen bezwaar is verkregen van de provincie of het Rijk. 

Hoewel de gemeentewet nauwelijks vormen van positief toezicht kent, 
willen wij in dit kader toch enige aandacht aan dit verschijnsel besteden. 
Aan positief toezicht kan vooral behoefte bestaan wanneer de gemeente 
zelf niet wil overgaan tot de vaststelling of wijziging van een krachtens 
medebewind verplichte verordening of plan, terwijl de toezichthoudende 
overheid dit wel noodzakelijk vindt. Preventief en repressief toezicht bieden 
hier de hogere overheid geen soelaas. In deze gevallen heeft de hogere 
overheid zogenaamde positieve toezichtinstrumenten nodig, zoals de 
aanwijzing of de uitnodiging om een verordening of plan vast te stellen. 
Een enkele keer komt men ook wel positief toezicht met betrekking tot 
beschikkingen tegen (bij voorbeeld de aanwijzing ingevolge artikel 41 Wet 
inzake de luchtverontreiniging). Uit de commentaren op het voorontwerp 
van de Werkgroep herziening gemeentewet blijkt, dat vrij algemeen een 
grote vrees bestaat voor dergelijke positieve toezichtinstrumenten. Wij zijn 
van oordeel, dat die vrees niet gegrond is. Uiteraard dient de toepassing 
van de instrumenten voldoende geclausuleerd te worden, opdat de hogere 
overheid niet dan in zeer bijzondere gevallen in de gemeentelijke beleids-
vrijheid kan treden. Indien daaraan echter voldaan is en bovendien waar-
borgen tegen misbruik zijn ingebouwd (zoals beroep bij de Kroon), behoeft 
de invoering van zogenaamd positief toezicht geen grote bezwaren te 
ontmoeten. Voorts zij in dit verband nog opgemerkt, dat bij positief toezicht 
de verantwoordelijkheid van de toezichthouder voor de uiteindelijk te 
nemen beslissing op zeer duidelijke wijze tot uitdrukking komt. 

2.4.5. Mogelijkheden voor de gemeente de wijze van uitoefening van het 
toezicht te beïnvloeden 

Het effect van het toezicht kan verzwakt worden door de gemeente 
mogelijkheden te geven om de toepassing van het toezichtinstrument te 
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beïnvloeden. Men kan in dit verband denken aan de mogelijkheid van 
administratief beroep bij de Kroon tegen de uitoefening van het toezicht 
door de provincie, aan de verplichting de Raad van State te horen indien de 
Kroon de toezichthoudende instantie is, aan de verplichting voor het met 
toezicht belaste orgaan om alvorens een afwijzend besluit te nemen 
overleg te plegen met het betrokken gemeentebestuur, of aan de verplichting 
voor het toezichthoudend orgaan om van in het kader van toezicht genomen 
besluiten mededeling te doen aan het volksvertegenwoordigend orgaan. 

De mogelijkheid van administratief beroep versterkt de positie van de 
gemeente het meest, wanneer zij hiermee kan opkomen tegen een bepaalde 
toepassing van positief toezicht. Bij preventief toezicht zal de mogelijkheid 
van administratief beroep - hoezeer ook gewenst wanneer het om zeer 
belangrijke beslissingen van de gemeente gaat - dikwijls minder effectief 
zijn. De beroepsprocedure kan immers lang duren, ook al is het mogelijk 
een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 60a van de Wet op de 
Raad van State te vragen. Dit bezwaar speelt vooral een rol wanneer de 
gemeente op korte termijn bepaalde beleidsdoeleinden wil realiseren. Ook 
zal de gemeente in het algemeen de verhouding met het toezichthoudend 
orgaan, waarvan zij in hoge mate afhankelijk is, niet te ongunstig willen 
beïnvloeden. Het is dan ook gewenst om in gevallen van preventief toezicht 
het vereiste van verplicht overleg met de gemeente voor te schrijven, in 
combinatie met de mogelijkheid van beroep. Overigens zou dit vooroverleg 
beperkt moeten worden tot gevallen, waarin het met toezicht belaste 
orgaan overweegt de vereiste goedkeuring te onthouden. 

2.4.6. Op welk niveau moet toezicht worden gehouden? 

In het algemeen hebben wij, evenals de Werkgroep herziening gemeen-
tewet, een duidelijke voorkeur voor toezicht op het provinciaal niveau 
boven toezicht door het Rijk. Uit een oogpunt van decentralisatie dient het 
toezicht in beginsel door het naast hogere algemene bestuursniveau te 
worden uitgeoefend, tenzij er bijzondere redenen zijn voor toezicht op een 
hoger niveau. Naast het decentralisatieargument pleit voor provinciaal 
toezicht dat toezicht op dat niveau in het algemeen een minder ambtelijk 
karakter draagt dan bij toezicht op rijksniveau noodgedwongen het geval 
is; voorts zal het provinciaal toezicht vanwege de collegiale besluitvorming 
in gedeputeerde staten minder verkokerd zijn of anders gezegd een meer 
integraal karakter bezitten. 

2.4.7. Toetsingsnormen 

Het lijkt gewenst dat de wetgever bij het invoeren van toezicht de 
toezichthoudende instantie bindt aan een zeker toetsingskader. De toezicht-
houdende bevoegdheid betekent immers macht en de uitoefening van 
macht dient aan normen te worden gebonden. Het stellen van zodanige 
normen in de wet of, indien de normen zich daartoe minder lenen, tenminste 
in de toelichting verdient uit een oogpunt van rechtszekerheid de voorkeur 
boven het uitsluitend tot ontwikkeling laten komen van normen in de 
jurisprudentie. Een voordeel van toetsingsnormen is dat het duidelijker 
wordt welke rol het toezicht volgens de wetgever moet spelen. Een bezwaar 
kan wellicht zijn, dat het wettelijk vastleggen van bepaalde toetsingsnormen 
ertoe kan leiden, dat in de jurisprudentie geen rekening meer kan worden 
gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Aan dit bezwaar kan echter tegemoet 
worden gekomen door de normen niet al te zeer te detailleren. Aan de 
andere kant moeten zij evenwel ook niette vaag zijn omdat zij anders 
onvoldoende aan hun doel, te weten inkadering van het toezicht, beant-
woorden. In verband daarmee is het van belang dat toetsingsnormen 
helder en restrictief worden geformuleerd. 

De omschrijving van het toezichtkader c.q. de toetsingsnormen dient niet 
alleen het noemen van het toezichtmotief te omvatten maar ook het 
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noemen van de specifieke belangen die de wet via het toezicht beoogt te 
beschermen en de doelstellingen die daarbij worden nagestreefd. 

2.4.8. Algemene gedragsregels voor de toezichthouder 

Behalve de in de vorige paragraaf genoemde criteria die de wetgever 
dient te hanteren als hij invoering van een vorm van toezicht overweegt, is 
voor de inkadering van het toezicht ook de vraag van belang hoe de 
toezichthouder zich in het algemeen dient te gedragen bij de uitoefening 
van zijn bevoegdheid. De verleiding is groot hiervoor steun te zoeken bij de 
beginselen van behoorlijk bestuur (deze hebben hun plaats reeds gevonden 
in wetgeving en jurisprudentie). De beginselen van behoorlijk bestuur zijn 
vooral bestemd om de rechtspositie van de burgers te versterken. Zij zijn 
niet primair in het leven geroepen met het oog op de positie van de lagere 
overheden. Niettemin lenen bepaalde beginselen zich wellicht ook voor de 
inkadering van het toezicht. Gedacht kan bij voorbeeld worden aan begin-
selen als: détournement de pouvoir, zorgvuldigheid (met name waar het 
de procedure betreft, ligt het bij voorbeeld voor de hand dat indien een 
negatieve beslissing wordt overwogen, tevoren overlegd wordt met de 
betrokken gemeente), het door de administratie opgewekte vertrouwen 
(ook lagere overheden moeten in beginsel bij hun beleid kunnen rekenen 
op nakoming van afspraken en toezeggingen, voorzover deze consequenties 
hebben voor het toezicht). Ook zou als beginsel kunnen gelden dat het 
toezichthoudend orgaan zich terughoudend moet opstellen bij de uitoefening 
van het toezicht en niet op de stoel van de lagere overheden mag gaan 
zitten. 

Naar ons oordeel verdient het op dit moment nog geen aanbeveling 
bepaalde «beginselen van behoorlijk toezicht» nader vast te leggen. De 
Kroon-jurisprudentie naar aanleiding van beroepen tegen in het kader van 
toezicht genomen besluiten geeft op dit moment nog onvoldoende aankno-
pingspunten voor formulering van deze beginselen in de wet. Verder leent 
deze materie zich, als zij wettelijk moet worden geregeld, het meeste voor 
regeling in een te zijner tijd te verwachten Wet algemene regels van 
bestuursrecht. Wel kunnen voor bepaalde toezichtvormen procedurevoor-
schriften in de gemeentewet worden neergelegd, die een zorgvuldige 
uitoefening van toezicht waarborgen. 

2.4.9. Algemene regels in de Gemeentewet met betrekking tot toezicht 

De huidige gemeentewet geeft een regeling voor het algemene repressieve 
toezicht door de Kroon (recht van vernietiging). Dit, in de Grondwet 
verankerde toezicht heeft betrekking op de gemeentelijke behartiging van 
autonome èn medebewindstaken. De gemeentewet kent geen algemene 
regeling voor het preventieve toezicht op de autonome taakbehartiging. 
Wel wordt preventief toezicht ten aanzien van bepaalde categorieën van 
autonome besluiten voorgeschreven. Het toezicht op de in medebewind 
verrichte taakbehartiging wordt, behoudens het algemene repressieve 
toezicht door de Kroon, geheel overgelaten aan de bijzondere wetgever. 

In Titel V, handelende over het toezicht op de gemeente, hebben wij in 
artikel 253 allereerst vastgelegd dat voor de uitoefening van voorafgaand 
toezicht een daartoe strekkende bepaling in de wet of in een provinciale 
verordening is vereist. Dit voorschrift is ontleend aan artikel 132, derde lid, 
van de Grondwet. 

In de Provinciewet is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen, waarin 
behalve regels voor het algemene repressieve toezicht door de Kroon ook 
algemene regels zijn gegeven voor het preventieve toezicht in de vorm van 
goedkeuring. Deze regels gelden zowel voor de krachtens autonomie als de 
krachtens medebewind genomen besluiten. De bepalingen inzake de 
goedkeuring geven overigens niet aan in welke gevallen goedkeuring is 
voorgeschreven en welk overheidsorgaan alsdan met goedkeuring is 
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belast, maar bevatten voorschriften over de wijze waarop het recht van 
goedkeuring moet worden uitgeoefend. Wij achten het van groot belang 
dat soortgelijke bepalingen ook worden opgenomen in de Gemeentewet. 
De regels, die in Titel V van dit ontwerp zijn neergelegd, gelden behalve 
voor het toezicht in het ontwerp zelf, ook voor dat in bestaande en toekom-
stige medebewindwetten. Zij hebben onder meer betrekking op de motive-
ring van beslissingen, het voeren van voorafgaand overleg, het recht van 
beroep tegen het besluit van het toezichthoudend orgaan en op de termijnen 
die door de toezichthoudende instantie in acht moeten worden genomen. 

Tevens is in artikel 260 een bepaling opgenomen die de regels van 
overeenkomstige toepassing verklaart op andere vormen van preventief 
toezicht. Overigens verdient het, zoals eerder reeds gezegd, aanbeveling in 
geval van preventief toezicht zoveel mogelijk de figuur van goedkeuring te 
kiezen. Indien de wetgever kiest voor een andere figuur dan de goedkeuring 
dient hij dat te motiveren. 

Bezien is in hoeverre deze bepalingen zich zouden kunnen uitstrekken tot 
andere vormen van toezicht, zoals bij voorbeeld het positieve toezicht. 
Onder andere gelet op de verscheidenheid van de in de huidige medebe-
windwetgeving voorkomende vormen van toezicht is hiervan afgezien. 
Echter ook ten aanzien van de vormen van toezicht die geen regeling 
vinden in Titel V kunnen de bepalingen van die titel als richtlijnen in het 
wetgevingsproces een zekere rol spelen. 

2.4.10. Toezichtbepalingen in de Gemeentewet 

De hierboven geschetste visie met betrekking tot de inkadering van het 
toezicht heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de onderscheiden 
toezichtbepalingen in dit ontwerp. In de meeste bepalingen waarin preventief 
toezicht wordt geregeld, is dit toezicht genormeerd. In een enkel geval is 
het toezicht geheel vervallen. In andere gevallen is gekozen voor provinciaal 
toezicht in plaats van toezicht door het Rijk of voor een mededelings- of 
toezendingsplicht. 

De volgorde van de artikelen volgend, zullen de wijzigingen die hiervan 
het gevolg zijn hierna worden besproken. In artikel 35 is de mogelijkheid 
om af te wijken van het wettelijk aantal wethouders niet meer aan de 
goedkeuring van gedeputeerde staten onderworpen. De afwijkingsmoge-
lijkheid is beperkt tot één meer of minder, met een minimum van twee. In 
artikel 72 wordt de bevoegdheid om de burgemeester ontheffing te 
verlenen van zijn verplichting in de gemeente zijn woonplaats te hebben, 
gelegd bij de commissaris van de Koning in plaats van de Minister van 
Binnenlandse Zaken. De commissaris mag deze ontheffing slechts verlenen, 
indien het belang van de gemeente zich daartegen niet verzet. 

Evenzo wordt in artikel 73, tweede lid de bevoegdheid tot het geven van 
toestemming aan de burgemeester voor een afwezigheid van meer dan zes 
weken gelegd bij de commissaris in plaats van de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Ook hiervoor geldt, dat deze slechts wordt verleend indien het 
belang van de gemeente zich daartegen niet verzet. Dezelfde toetsingsnorm 
is opgenomen in artikel 79 op grond waarvan de commissaris in de 
waarneming van het burgemeestersambt kan voorzien. Ook hier is immers 
sprake van toezicht en wel van een zogenaamde positieve toezichtvorm. 

Voorts is het preventieve toezicht op privaatrechtelijke besluiten (artikel 
228 van de huidige gemeentewet) geschrapt en het toezicht op de begroting 
en rekening ingrijpend gewijzigd. In paragraaf 4.5 wordt hierop ingegaan. 

Tot slot zij hier vermeld dat het toezicht van gedeputeerde staten op de 
instelling van markten, dat in de huidige gemeentewet in artikel 229 is 
geregeld, geheel is komen te vervallen. Het gaat hier om een vorm van 
preventief toezicht op grond van het coördinatiemotief. Zoals in paragraaf 
2.4.3 is gezegd, is bij het kiezen van preventief toezicht op grond van dit 
motief grote terughoudendheid geboden, met name indien het om autonome 
taken gaat. Indien coördinatie op dit terrein dringend nodig is en samen-
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werking tussen gemeenten daarvoor onvoldoende garanties biedt, dient 
het onderwerp door een wettelijke regeling in de medebewindssfeer te 
worden getrokken. 

2.5. De Gemeentewet en complementair overleg 

In paragraaf 2.4 is uiteengezet aan welke voorwaarden wij het toezicht 
zouden willen binden. Daarbij is ervan uitgegaan dat in een (gedecentrali-
seerde) eenheidsstaat als Nederland nu eenmaal niet te ontkomen valt aan 
een zekere mate van toezicht. In deze paragraaf zullen wij ingaan op andere 
relaties tussen gemeenten en hogere overheden dan de toezichtrelatie. Wij 
denken dan bij voorbeeld aan gevallen waarin de gemeenten en hogere 
overheden van elkaar afhankelijk zijn doordat beide bij het nastreven van 
eigen beleidsdoeleinden de medewerking van de ander behoeven. Dit doet 
zich onder andere voor wanneer de hogere overheid, zonder dat daarvoor 
een wettelijk kader voorhanden is, invloed wil uitoefenen op gemeentelijke 
taakbehartiging zoals bij het groeikernenbeleid, of wanneer de ene overheid 
voor het nemen van een besluit de medewerking nodig heeft van een 
andere overheid. Zo zijn voor de aanleg van rijkswaterstaatswerken bij 
voorbeeld gemeentelijke aanlegvergunningen ingevolge de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening nodig. Ook kan gedacht worden aan de gevallen 
waarin het beleid van de ene overheid consequenties heeft voor het beleid 
van andere overheden. Zo zal het gevoerde rijksbeleid vaak consequenties 
hebben voor lagere overheden. 

In al deze gevallen is er sprake van een beleidsafhankelijkheid van de 
verschillende bestuursniveaus ten opzichte van elkaar, als gevolg waarvan 
behoefte bestaat aan onderlinge communicatie en overleg ten einde het 
beleid van de verschillende bestuursniveaus op elkaar af te stemmen en 
een passende wederzijdse beïnvloeding mogelijk te maken. Als eerste stap 
in deze communicatie kan worden beschouwd het verstrekken van informatie 
over eikaars beleidsvoornemens. Het daaropvolgend overleg zal eventueel 
kunnen uitmonden in het maken van afspraken over het beleid dat de 
betrokken partijen zullen gaan voeren. De vraag is in hoeverre in de 
Gemeentewet regels ten aanzien van het bovenstaande moeten worden 
opgenomen. De in 1976 door de Minister van Binnenlandse Zaken ingestelde 
Werkgroep complementair bestuur heeft in haar eindrapport1 een aantal 
suggesties hieromtrent gedaan die hieronder aan de orde zullen komen. 

Voor wat betreft de verticale relaties tussen de verschillende overheden 
kan overeenkomstig de conclusie van de Werkgroep complementair 
bestuur, worden opgemerkt dat een algemene wettelijke regeling, waarin 
wordt aangegeven in welke soorten gevallen overleg moet worden gepleegd 
en welke overlegprocedures en «beginselen van behoorlijk overleg» 
moeten gelden, niet alleen moeilijk realiseerbaar is maar ook gevaren in 
zich bergt vanwege de onzekerheid die formulering van dergelijke abstracte 
situaties met zich brengt. Voor wat bij voorbeeld de beginselen van 
behoorlijk overleg betreft verdient het voorshands de voorkeur deze in de 
jurisprudentie nog nader tot ontwikkeling te laten komen. Als richtsnoer 
kunnen daarbij onder meer fungeren de door de Werkgroep complementair 
bestuur genoemde eisen van zorgvuldigheid in de uitoefening van bevoegd-
heden tot het initiëren van overleg, in de wijze waarop overheden initiatieven 
tot overleg beantwoorden, met betrekking tot de inbreng in het overleg, in 
het nakomen van toezeggingen en in het omgaan met de belangen van 
derden. 

Hoewel een algemene wettelijke regeling als hierboven bedoeld wordt 
afgewezen verdient het, zoals ook door de Werkgroep complementair 
bestuur voorgesteld, wel aanbeveling het Rijke.q. de provincie te verplichten 
het gemeentebestuur, dat daarom met het oog op de bepaling van haar 
beleid verzoekt, uitsluitsel te geven over standpunten of beleidsvoornemens 
met betrekking tot deze aangelegenheden, en desgevraagd ook in de 

' Eindrapport van de Werkgroep Compiemen- gelegenheid te stellen overleg te plegen over aangelegenheden die voor de 
tair Bestuur, Staatsuitgeverij Den Haag 1980. gemeente van belang zijn. 
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In de artikelen 117 en 118 zijn bepalingen van deze strekking opgenomen. 
In dit verband is het van belang in te gaan op het begrip overleg. Overleg is 
een vorm van communicatie die verder gaat dan «horen» of «in de gele-
genheid stellen zijn standpunt kenbaar te maken». Het begrip overleg 
veronderstelt een zekere wederkerigheid. De wederpartij zal tijdens het 
overleg in ieder geval op de ingebrachte argumenten moeten ingaan en 
inzicht moeten geven in haar eigen beweegredenen. Indien hieraan niet is 
voldaan kan van wezenlijk overleg niet worden gesproken. 

Het ligt in de rede dat de voorgestelde artikelen 117 en 118, op grond 
waarvan het Rijk en de provincie verplicht zijn in het algemeen tegemoet te 
komen aan het verlangen van gemeenten tot overleg, ook kunnen gelden 
voor de gevallen waarin de verticale relaties in de medebewindssfeer 
liggen. Verdergaande procedure-voorschriften voor het gewenst geacht 
overleg op een bepaald beleidsterrein tussen gemeenten en hogere 
overheden kunnen beter in de desbetreffende bijzondere wet worden 
neergelegd. 

Bij alle vormen van overleg doet zich de vraag voor welke rechtsgevolgen 
verbonden kunnen worden aan in het overleg gemaakte afspraken. Verwezen 
zij in dit verband naar de voorstellen van de Werkgroep complementair 
bestuur met betrekking tot de bestuursovereenkomsten. Zoals wij reeds 
hebben uiteengezet in de toelichting bij de begroting voor 1986 van ons 
departement (Kamerstukken II 1985-1986, 19200, Hfst. VII, nr. 2) achten 
wij, anders dan de Werkgroep, een wettelijke regeling op dit punt niet 
nodig. Het bestaande overeenkomstenreent biedt reeds een voldoende 
instrumentarium, nog afgezien van de mogelijkheid om rechtsgevolgen in 
de bestuursovereenkomst zelf te regelen. 

Hierboven zijn wij ingegaan op andere relaties tussen gemeenten en 
hogere overheden dan toezichtsrelaties. Niettemin kan de behoefte aan 
complementair overleg ook aanwezig zijn in geval van toezichtsrelaties. De 
wens van complementair overleg is immers mede ingegeven door de 
gedachte dat lagere bestuurslichamen invloed moeten kunnen uitoefenen 
op de besluitvorming van hogere overheden die hun aangaat. Dit geldt ook 
ten aanzien van de toezichtsuitoefening. Dit is met name van belang 
wanneer de toezichthoudende overheid dreigt in te grijpen in het beleid 
van de lagere overheid zoals bij een voornemen tot onthouding van 
goedkeuring. Door in deze gevallen een verplichting tot vooroverleg op te 
leggen kan de lagere overheid de beïnvloeding die van het toezichtsinstru-
ment uitgaat temperen. In de lijn van de voorstellen van de Werkgroep 
complementair bestuur hebben wij in Hoofdstuk XVI (De goedkeuring van 
besluiten) in artikel 256, tweede lid, de bepaling opgenomen dat vooroverleg 
verplicht is bij gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring. 
In artikel 271, tweede lid, is eenzelfde bepaling opgenomen met betrekking 
tot voordrachten tot vernietiging. De verplichtingen gelden ook voor 
goedkeuring en vernietiging in bijzondere wetten, tenzij deze uitdrukkelijk 
afwijken. 

Is er verplicht vooroverleg gevoerd als bovenbedoeld, dan rijst de vraag 
of dit gevolgen moet hebben voor de beslissing van het toezichthoudend 
orgaan en met name of dan extra beperkingen moeten worden gesteld aan 
de mogelijkheid om via die beslissing in te grijpen in het beleid van het 
lagere orgaan. De Werkgroep complementair bestuur pleit voor een 
dergelijke beperking, enerzijds door het toezicht in zo'n geval te binden aan 
stringente toetsingsnormen en anderzijds door de toezichthouder bij zijn 
beslissing te binden aan een termijn. Wij zijn geen voorstander van een 
dergelijke beperking. Indien een bepaalde vorm van toezicht noodzakelijk 
wordt geacht lijkt er geen plaats voor beperking te zijn, uitsluitend omdat 
er verplicht vooroverleg heeft plaatsgevonden. 

Anders ligt het wanneer er afspraken zijn gemaakt. De stelling van de 
Werkgroep complementair bestuur dat het toezichthoudend orgaan dan bij 
de uitoefening van het toezicht gehouden is aan de afspraken, wordt door 
de regering slechts in zoverre onderschreven dat naar haar mening bij de 
toezichtsuitoefening rekening moet worden gehouden met de afspraken. 
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Iets anders is - en daarmee zijn wij het wèl eens - dat moet worden bezien 
of niet in bepaalde gevallen een vorm van toezicht of ander beïnvloedings-
instrument van de hogere overheid kan worden vervangen door een enkele 
verplichting tot overleg met die hogere overheid. 

De Werkgroep complementair bestuur heeft voorts suggesties gedaan 
over de inspraak van lagere overheden bij de totstandkoming van wettelijke 
maatregelen e.d. Wij achten de inspraak van gemeenten en provincies bij 
wettelijke maatregelen e.d. die hun aangaan van groot belang voor het 
goed functioneren van het binnenlands bestuur. Ook de ontvangen 
adviezen bij het concept-ontwerp Gemeentewet hebben dit benadrukt. 
Deze inspraak zal allereerst een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen 
van onnodige centralisatie of betutteling in de vorm van toezicht, voor-
schriften e.d. Daarnaast kan de inspraak, zoals de praktijk leert, van belang 
zijn bij de beoordeling van de hanteerbaarheid van bij voorbeeld medebe-
windswetten. De met de uitvoering belaste gemeenten zijn vaak beter dan 
het Rijk cp de hoogte van de praktische problemen die de uitvoering met 
zich mee kan brengen. In artikel 119 hebben wij daarom het recht van 
inspraak van de gemeenten vastgelegd. Naast maatregelen van het Rijk of 
de provincie op het terrein van het medebewind, geldt de bepaling ook 
voor maatregelen die wijziging brengen in de taken en bevoegdheden van 
de gemeenten. Ook is de mogelijkheid opgenomen om een vertegenwoor-
digende instantie te horen. Deze mogelijkheid bevestigt een grotendeels 
reeds bestaande praktijk, waarbij - indien het gaat om wetten en algemene 
maatregelen van bestuur- veelal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
wordt gehoord. Voorts wordt bepaald dat in de toelichting bij de in het 
artikel bedoelde wetsvoorstellen moet worden ingegaan op de bestuurlijke 
effecten van de voorstellen. 

2.6. De coördinatie van het beleid van de rijksoverheid ten opzichte van de 
gemeenten 

In de vorige paragrafen is melding gemaakt van de rol van de Minister 
van Binnenlandse Zaken als bewindsman, in het bijzonder belast met de 
bevordering van een goede verhouding tussen de rijksoverheid en de 
gemeenten (en provincies). Deze rol dient er met name toe te waarborgen 
dat op rijksniveau op een verantwoorde wijze het beginsel van decentralisatie 
wordt toegepast. Dat houdt onder meer in dat onnodige inmenging van de 
wetgever met gemeentelijke taken wordt vermeden, dat, indien wetgeving 
noodzakelijk wordt geacht, de gemeenten zoveel mogelijk bij de uitvoering 
worden betrokken, dat hun daarbij een optimale beleidsruimte wordt 
gelaten en dat eventueel toezicht zo terughoudend mogelijk wordt geregeld. 

Voor de gemeenten is het echter eveneens van groot belang dat het 
rijksbeleid ook op andere punten als een samenhangend geheel, zonder 
tegenstrijdigheden, op hen afkomt. De taak van de Minister van Binnnen-
landse Zaken dient dan ook tevens gericht te zijn op de bevordering van de 
eenheid en samenhang in het beleid van de rijksoverheid, in casu van de 
verschillende ministers, ten aanzien van de gemeenten. Gelet op het 
belang van bovenbedoelde coördinatie menen wij dat een nadere wettelijke 
vastlegging van de rol die de Minister van Binnenlandse Zaken daarbij 
speelt, gewenst is. 

Ook vanuit de Staten-Generaal en in de adviezen bij het concept-ontwerp-
Gemeentewet is daarvoor gepleit. Het gaat hier overigens om méér dan 
een interdepartementale compententie-afspraak. Plaatsing van zo'n 
bepaling in de Gemeentewet zal ook de betekenis hebben van het aanwijzen 
van een minister die voor de gemeenten op dit terrein in het bijzonder 
aanspreekbaar is. Een dergelijke bepaling in de gemeentewet is geenszins 
nieuw. In artikel 186 van de huidige gemeentewet (op grond waarvan de 
medewerking van de Minister van Binnenlandse Zaken vereist is bij door 
andere ministers geïnitieerde voordrachten voor vernietiging door de 
Kroon) wordt op een bepaald onderdeel immers reeds zo'n regel gegeven. 
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In artikel 120 hebben wij de positie van de Minister van Binnenlandse 
Zaken ter zake van het rijksbeleid ten aanzien van de gemeenten vastgelegd. 
De formulering van het artikel sluit aan bij die van de begin-artikelen van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening waarin de positie van de Minister van 
Ruimtelijke Ordening is vastgelegd. 

Allereerst wordt vastgelegd, dat de Minister van Binnenlandse Zaken het 
nodige doet ter voorbereiding van het regeringsbeleid inzake de inrichting 
en werking van de gemeenten. Voorgeschreven wordt daarnaast dat over 
maatregelen en voornemens die van betekenis zijn voor dat regeringsbeleid 
tijdig vooroverleg met de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gevoerd. 
Bedoeld zijn hier allereerst beleidsmaatregelen of -voornemens van 
structurele aard, zoals wetten, algemene maatregelen van bestuur, beleids-
nota's en circulaires alsmede organisatorische maatregelen bij de rijksover-
heid, van belang voor de gemeenten. Over niet-structurele maatregelen 
dient daarnaast ook overleg te worden gevoerd wanneer zij van betekenis 
zijn voor het regeringsbeleid met betrekking tot de inrichting en werking 
van de gemeenten. Het is duidelijk dat de bepaling hanteerbaar moet 
blijven en niet mag leiden tot onaanvaardbare vertraging. Zo zijn er vele 
vormen van rijksbeleid - vooral in de uitvoerende sfeer - die zich slechts 
richten op één of enkele gemeenten. Er zal in die gevallen geen vooroverleg 
met Binnenlandse Zaken hoeven te worden gevoerd tenzij de Minister van 
Binnenlandse Zaken of de betrokken gemeenten daarom verzoeken. In de 
praktijk komt het overigens voor dat de Minister van Binnenlandse Zaken in 
belangrijke gevallen van rijksbeleid ten aanzien van een of enkele gemeenten 
daadwerkelijk coördinerend optreedt. Een voorbeeld daarvan is het 
rijksbeleid ten aanzien van de vier grote steden. 

Zoals reeds eerder in deze toelichting is uiteengezet ligt in de taakuitoefe-
ning door de Minister van Binnenlandse Zaken een belangrijk accent op de 
bevordering van de beleidsvrijheid van de gemeenten. Daarnaast zal hij 
erop moeten toezien dat het rijksbeleid ten aanzien van de gemeenten 
voldoende samenhangend en zonder innerlijke tegenstrijdigheden wordt 
gevoerd. Ook zal hij moeten bevorderen dat de gemeenten behoorlijk 
worden geconsulteerd bij de voorbereiding van het rijksbeleid dat hen 
mede aangaat. Zijn de gemeentelijke financiën in het geding, dan zal hij 
moeten bevorderen dat het verschijnsel van de specifieke uitkeringen 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien onvermijdelijk, zullen de voorwaarden 
die aan deze uitkeringen zijn verbonden voldoende beleidsruimte aan de 
gemeenten moeten laten. In dit verband zij nog gewezen op artikel 2 van 
de Financiële-Verhoudingswet 1984, dat voorschrijft eventuele financiële 
gevolgen voor de lagere overheden en hun bekostigingswijze in de 
toelichting bij beleidsvoornemens aan te geven en daaromtrent overleg te 
voeren met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Financiën. Deze 
overlegbepaling vormt een lex specialis ten opzichte van artikel 120 voor 
zover het gaat om het kwantificeren en het aangeven van de bekostigings-
wijze van deze financiële consequenties. 

In verband met de in deze paragraaf behandelde coördinatie kan nog 
gewezen worden op de door de regering ingestelde Interdepartementale 
Commissie Binnenlands bestuur, die, behoudens in bepaalde uitzonderings-
gevallen, voorafgaande aan de behandeling in de Ministerraad moet 
worden gehoord over maatregelen en plannen van de rijksoverheid ten 
aanzien van de lagere overheden. 

2.7. Uitwisseling van informatie tussen gemeenten en hogere overheden 

De bestuurslagen hebben voor een juiste uitoefening van hun taak een 
zekere hoeveelheid informatie van elkaar en over elkaar nodig. Hierbij 
maken zij veelal gebruik van basisgegevens die op een ander niveau 
worden verzameld. De informatieverstrekking tussen de bestuurslagen is 
met de groei van de overheidstaken de afgelopen decennia sterk in 
omvang toegenomen. Jaarlijks worden door Rijk, provincies en gemeenten 
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vele honderden miljoenen guldens besteed aan het verzamelen, bewerken 
en verstrekken van informatie. Het gebruik van geautomatiseerde informa-
tieverwerkende systemen leidt hierbij overigens niet vanzelfsprekend tot 
een doelmatige, doeltreffende en democratisch controleerbare structuur 
van de openbare informatievoorziening. Diverse problemen zijn te consta-
teren. 

Er bestaan, zoals uit studies van onder meer de Bestuurlijke overlegconv 
missie voor overheidsautomatisering (de Boco) is gebleken, talloze infor-
matiestromen. Deze zijn veelal niet op elkaar afgestemd, noch wat betreft 
het moment van oplevering noch wat betreft de inhoud. Het minimaliseren 
van de onderlinge verschillen zou de doelmatigheid van de openbare 
informatievoorziening ten zeerste bevorderen. Daar staat tegenover dat het 
ongebreideld kunnen beschikken door de provinciale en centrale overheden 
over goed vergelijkbare en gemakkelijk toegankelijke detailinformatie, deze 
overheden kan verleiden tot onnodige bemoeienis met het lokale bestuur. 

Gemeenten zijn ontevreden over de vaak ongecoördineerde, gedetailleer-
de informatie die door allerlei rijksinstanties bij hen wordt opgevraagd. 
Voorts krijgen zij zelf vaak niet of niet op tijd de beschikking over voor hen 
belangrijke informatie van rijkszijde, zoals over de te verwachten rijksuitke-
ringen. Ook de zeggenschap over verstrekte informatie vormt een probleem. 
Een belangrijk probleem ten slotte wordt gevormd door de kosten van de 
informatieverstrekking. Deze zijn sterk gegroeid en veelal ontbreekt een 
adequate regeling ter zake. 

De bovengenoemde problematiek wordt in brede kring onderkend. In de 
adviezen naar aanleiding van het voorgestelde artikel 122 komt een 
duidelijke behoefte naar voren om de informatieuitwisseling tussen de 
bestuurslagen in een duidelijk wettelijk kader te plaatsen en om waarborgen 
te creëren voor de bescherming van de autonomie van gemeenten. 
Aangedrongen is op het voorschrijven van een wettelijke grondslag voor 
het vragen van informatie, op het opnemen van waarborgen als bovenbe-
doeld en op een regeling van de aan informatieverstrekking verbonden 
kosten. 

Een en ander heeft ons aanleiding gegeven om in dit wetsvoorstel een 
aantal maatregelen op te nemen die betrekking hebben op de informatie-
uitwisseling tussen gemeenten enerzijds en Rijk en provincie anderzijds. 
Deze maatregelen zijn gericht op de bestuurlijke aspecten van informatie-
uitwisseling, zoals die zijn gebleken uit onder meer de rapporten van de 
Boco, en uit de rapportage van de Commissie Herstructurering Rijksdienst. 

De regeling van de technisch-organisatorische consequenties van 
informatieverstrekking aan het Rijk blijft in principe voorbehouden aan de 
gemeenten zelf. 

Uiteraard kunnen bij regeling van informatiestromen tussen overheids-
lichamen ook privacy-aspecten in het geding zijn. Deze aspecten dienen, 
naast andere aspecten en met in achtneming van de daarvoor geldende 
regels, daar aan de orde te komen waar de concrete bevoegdheid wordt 
geregeld. 

Bij de regeling van de informatiestromen tussen gemeenten en hogere 
overheden staan de volgende drie doelstellingen centraal: 

- bescherming van de gemeentelijke autonomie; 
- bevordering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de infor-

matievoorziening; 
- bevordering van de democratische controleerbaarheid van de informa-

tievoorziening. 

Om deze doelstellingen te realiseren hebben wij in dit wetsontwerp een 
onderscheid gemaakt tussen het van oudsher bekende dienen van bericht 
en raad door de gemeente enerzijds en zogenaamde systematische 
informatieverstrekking anderzijds. Onder het dienen van bericht en raad 
zoals bedoeld in artikel 121 valt te verstaan het in incidentele gevallen 
desgevraagd door de gemeente verstrekken van inlichtingen, of het geven 
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van raad of advies over een concrete zaak die zich in de betrokken gemeente 
voordoet. Hoewel een opeenstapeling van deze incidentele verzoeken om 
informatie bij een gemeente tot problemen zou kunnen leiden geloven wij 
niet dat hier maatregelen zoals vooroverleg met Binnenlandse Zaken of 
nadere regelgeving op zijn plaats zijn. Deze maatregelen leiden licht tot 
verstarring. 

De door ons in artikel 122 voorgestelde maatregelen hebben betrekking 
op zogenaamde systematische informatie. Het gaat daarbij om informatie-
verstrekking of -inwinning die stelselmatig plaatsvindt, dat wil zeggen 
ofwel met een zekere regelmaat geschiedt, ofwel wordt ingewonnen bij c.q. 
verstrekt door alle of een groot aantal gemeenten. Veelal wordt de informatie 
verstrekt met behulp van geautomatiseerde systemen. 

Ten aanzien van deze informatieverstrekking en -inwinning, waarvan wij 
enkele voorbeelden geven in de toelichting bij artikel 122, hebben wij 
allereerst bepaald dat de verplichting voor gemeenten om informatie te 
verstrekken alleen dan bestaat indien een wettelijke basis daarvoor aanwezig 
is. Dit geldt overigens ook al op grond van de zogenaamde medebewinds-
bepaling in de Grondwet (artikel 124 tweede lid). Niettemin bestaat behoefte 
aan een uitdrukkelijke bepaling in de Gemeentewet omdat dienaangaande, 
zoals ook uit de adviezen is gebleken, onzekerheid bestaat. Het ontbreken 
van een wettelijke basis brengt derhalve met zich mee dat gemeenten niet 
verplicht zijn tot het verstrekken van deze informatie. Het staat hen uiteraard 
vrij om in dat geval de informatie op vrijwillige basis te verstrekken. In de 
gevallen waarin thans reeds een wettelijke verplichting bestaat, blijkt die in 
het algemeen in vrij ruime bewoordingen te zijn gesteld. Naar ons oordeel 
dient die verplichting dan zo te worden geïnterpreteerd dat alleen die 
informatie kan worden gevraagd die nodig is voor de uitoefening van een 
bepaalde bevoegdheid door de informatievrager. 

Voorts hebben wij in artikel 122 aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
een verantwoordelijkheid toegekend ten aanzien van de coördinatie van 
deze informatiestromen. Ministeries en daaronder ressorterende diensten, 
bedrijven en instellingen kunnen niet overgaan tot het inwinnen van 
informatie (waaronder mede valt te verstaan het geven van voorschriften 
en regelingen te dien aanzien) dan nadat overleg is gevoerd met de 
Minister van Binnenlandse Zaken. Deze coördinatie betreft zowel de 
inwinning van «verplichte informatie», waarop het eerste lid van artikel 122 
betrekking heeft, als de informatie, die van de gemeenten op vrijwillige 
basis wordt gevraagd, zulks om te voorkomen dat in de praktijk belangrijke 
informatiestromen (zoals die op basis van subsidieregelingen) buiten de 
coördinatie vallen. Doordat de regelingen en voorschriften ten aanzien van 
deze informatiestromen langs de Minister van Binnenlandse Zaken worden 
geleid ontstaat de mogelijkheid deze onderling af te stemmen en zo nodig 
te toetsen aan het beleid ten aanzien van de openbare informatievoorziening. 

Wij hebben, anders dan onze ambtsvoorgangers, ook de verstrekking en 
inwinning van systematische informatie door gemeenten aan provincies 
onder de werking van artikel 122 gebracht, en wel in die zin dat de verplichting 
voor gemeenten om deze informatie te verstrekken alleen bestaat in bij of 
krachtens de wet of provinciale verordening te bepalen gevallen. Verder is 
in het zesde lid van artikel 122 bepaald dat zowel van verplicht als vrijwillig 
verstrekte informatie mededeling moet worden gedaan aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken. Een aantal overwegingen heeft ons tot deze 
uitbreiding gebracht. 

Op de eerste plaats is het wenselijk om waarborgen die voor de gemeenten 
tegenover het Rijk gelden ook ten opzichte van de provincies van kracht te 
doen zijn. Deze waarborgen zijn niet zonder belang aangezien de informatie 
die provincies van de gemeenten vragen op dit moment reeds tot belangrijke 
informatiestromen leidt die in aantal en omvang nog steeds toenemen. 
Daarnaast valt te verwachten dat deze tendens nog versterkt zal worden 
door de groei van het provinciale takenpakket tengevolge van decentralisatie. 
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Een andere overweging is dat het voor een doeltreffende coördinatie van 
de informatieuitwisseling tussen overheidslichamen noodzakelijk is een zo 
volledig mogelijk beeld te hebben van de informatiestromen vanuit de 
gemeenten. 

Overigens vloeit uit artikel 119, tweede lid, voort dat bij het verplichten 
tot het verstrekken van informatie een motivering gegeven moet worden. 
Tevens dient aangegeven te worden of en in hoeverre de financiële 
gevolgen daarvan voor de gemeenten worden gecompenseerd. Door 
diverse adviesinstanties is voorgesteld dat de instantie die informatie 
inwint de daaraan verbonden kosten aan de gemeenten dient te vergoeden. 
Naar onze mening kan een dergelijke absolute regel niet goed staande 
worden gehouden. Een zekere mate van informatieverstrekking moet 
immers geacht worden te behoren tot de normale overheidstaak waarvoor 
de uitkering uit de algemene middelen mede bedoeld is. Verder zou een 
dergelijke regel tot gevolg hebben dat gemeenten, indien zij informatie van 
rijkszijde zouden vragen ook tot vergoeding van de daaraan verbonden 
kosten zouden zijn gehouden. 

Naar ons oordeel is slechts dan plaats voor een vergoeding indien de 
informatieverstrekking uitgaat boven datgene wat redelijkerwijs geacht 
moet worden te behoren tot de normale taakuitoefening van het betrokken 
overheidslichaam. De onderlinge verrekening tussen overheidslichamen 
van kosten, verbonden aan het verstrekken van informatie, dient uit een 
oogpunt van doelmatigheid in principe achterwege te blijven. 

Evenals onze ambtsvoorgangers hebben wij in artikel 122 de mogelijkheid 
opgenomen van nadere regelgeving ten aanzien van systematische 
informatiestromen tussen gemeenten en hogere overheden. In de algemene 
maatregel van bestuur op basis van het vierde lid willen wij in overeem 
stemming met de andere betrokken ministers en in samenspraak met de 
lagere overheden een aantal uitgangspunten neerleggen die daarbij van 
belang zijn. Die uitgangspunten zijn de volgende: 

1. Gegevens dienen zo dicht mogelijk bij de bron te worden verzameld. 
2. Duplicatie bij het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens 

moet worden voorkomen, tenzij het tegendeel voor de openbare sector als 
geheel economische voordelen biedt en de belangen van de burger 
daardoor niet onevenredig worden geschaad. 

3. Het vergaren van detailgegevens is voorbehouden aan het laagste 
bestuursniveau. 

4. Gegevens voor gebruik op hoger niveau worden geaggregeerd tenzij 
detailinformatie voor bepaalde doeleinden noodzakelijk is. 

5. De informatie die het Rijk vraagt moet nodig zijn voor de uitoefening 
van een concreet aan te wijzen bevoegdheid. 

6. Ingewonnen informatie mag niet voor een ander doel worden gebruikt 
dan waarvoor zij is gevraagd. 

7. Gestreefd moet worden naar een integrale en consistente structuur 
van de informatievoorziening. 

Naar onze mening zijn de in het voorafgaande genoemde maatregelen 
noodzakelijk om de verstrekking van systematische informatie door 
gemeenten aan hogere overheden in te perken en van waarborgen te 
voorzien. 

Een laatste nog niet besproken element is de verstrekking van gegevens 
door gemeenten aan het CBS ten behoeve van statistische doeleinden. 
Naar onze mening is dit een bijzonder, en daarom apart te regelen geval 
van het verstrekken van informatie aan het Rijk. Wij hebben de hiervoor 
reeds in artikel 215 van de huidige gemeentewet bestaande basis materieel 
overgenomen in het derde lid van artikel 122. Voor zover deze verstrekking 
aan het CBS niet reeds op een bijzondere wettelijke bepaling of regeling 
berust - zoals bij voorbeeld de Wet op economische statistieken (Stb. 1936, 
639) - biedt dit derde lid de mogelijkheid dat het verstrekken van bepaalde 
gegevens door de gemeenten ten behoeve van statistische doeleinden 
verplicht wordt gesteld. 
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Voor wat betreft de statistische informatieverzorging binnen de rijksover-
heid als geheel heeft de CCS1 een coördinerende taak. Deze taak is om-
schreven in het KB van 9 januari 1899 (Stb. 43)2. Overde algemene maatregel 
van bestuur op basis van het derde lid van artikel 122 zal de CCS worden 
gehoord. 

Naast bovenstaande maatregelen komen in dit ontwerp de volgende 
twee bepalingen voor die betrekking hebben op de verstrekking van 
informatie door het Rijk aan de gemeenten. Deze zijn: 

- artikel 184 waarin de verplichting voor de hogere overheid is neergelegd 
om gemeenten jaarlijks opgave te doen van de voor het komende begro-
tingsjaarte verwachten rijksuitkeringen. Deze bepaling is gelijkluidend aan 
artikel 273c van de huidige gemeentewet. 

- artikel 117 waarin het recht is neergelegd op kennisneming van 
standpunten en voornemens van Rijk en provincies met betrekking tot 
aangelegenheden die voor een gemeente van belang zijn. Dit artikel is 
reeds besproken in paragraaf 2.5 van deze toelichting (de Gemeentewet en 
complementair overleg). 

Met de hiervoor besproken maatregelen ontstaat er in de Gemeentewet 
een samenhangend geheel van grotendeels algemeen werkende artikelen 
die betrekking hebben op informatiestromen tussen gemeenten enerzijds 
en provincie en Rijk anderzijds. De artikelen 117 en 184 hebben betrekking 
op het verschaffen van informatie door provincie en Rijk, respectievelijk 
door het Rijk, aan een individuele gemeente (artikel 117) of aan de gemeenten 
(artikel 184). De artikelen 121 en 122 hebben betrekking op het verstrekken 
van informatie door de gemeenten aan hogere overheden, waarbij artikel 
121 ziet op het incidenteel verstrekken van informatie door een individuele 
gemeente en artikel 122 op het verstrekken van systematische informatie. 

HOOFDSTUK 3. DE POSITIE VAN DE RAAD, HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS EN DE BURGEMEESTER 

3.1. De raad 

3.1.1. Algemeen 

Ontwikkelingen op maatschappelijk en cultureel terrein hebben ertoe 
geleid dat de centrale en provinciale overheden activiteiten zijn gaan 
ontplooien op beleidsterreinen, waarop vroeger de gemeenten werkzaam 
waren, althans werkzaam konden zijn omdat het terrein door de hogere 
overheid (nog) niet aan zich was getrokken. In hoofdstuk 2 is op deze 
ontwikkeling reeds ingegaan. Buiten beschouwing gelaten de vraag of een 
meer centrale of regionale aanpak ook wenselijk was op bepaalde beleids-
terreinen, het feit dat deze centralisatie heeft plaatsgevonden heeft geleid 
tot een duidelijke vermindering van de beleidsvrijheid van de gemeenten 
op die terreinen en soms zelfs tot het verlies van alle invloed daarop. 

Ook op het gebied dat tot de autonome sfeer van de gemeenten kan 
worden gerekend valt een duidelijke beïnvloeding door de hogere overheid 
te constateren, welke onder andere loopt via de verschillende financiële 
koorden. Deze aspecten hebben er niet alleen toe bijgedragen dat het 
functioneren van de gemeentebesturen steeds gecompliceerder is gewor-
den, maar ook dat de ruimte om nog een eigen gemeentelijk beleid te 
voeren vaak te beperkt is. 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de 
positie van de raad. De toegenomen centralisatie heeft ertoe geleid dat van 
oorsprong autonome gemeentelijke taken in de medebewindsfeer terecht 
zijn gekomen. In de meeste gevallen wordt het college van burgemeester 
en wethouders met de uitvoering van de medebewindwet belast, tenzij de 
uitvoering bestaat uit nadere regelgeving of het maken van plannen. Dit 

' Centrale Commissie voor de Statistiek. 
2 Laatstelijk gewijzigd bij KB van 21 januari 
1967 (Stb. 89). 
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betekent dat de invloed van de raad op deze gebieden aanmerkelijk is 
teruggedrongen. Eenzelfde ontwikkeling, zij het in mindere mate, valt ook 
waar te nemen bij de autonome taakbehartiging. Weliswaar blijft de raad 
hier in vele gevallen formeel het competente orgaan, maar de reeds eerder 
gesignaleerde financiële bemoeienis van Rijk of provincie heeft ertoe 
geleid dat in feite de colleges van burgemeester en wethouders een steeds 
belangrijker rol zijn gaan vervullen, omdat zij het met de financiële bemoei-
enis gepaard gaande vooroverleg plegen en veelal informele afspraken 
maken, waaraan de raad moeilijk kan tornen. 

De toenemende overheidsbemoeienis op het gehele maatschappelijk 
terrein heeft ook op gemeentelijk gebied zijn weerslag gehad. In de loop 
der jaren zijn de gemeentelijke activiteiten aanmerkelijk in omvang toege-
nomen. Ook dit heeft zijn invloed gehad op de positie van de raad. Met 
name in de middelgrote en grote gemeenten heeft de raad zich tot een 
meer controlerend orgaan ontwikkeld. 

Er zijn evenwel enkele factoren te noemen die in de afgelopen jaren een 
ontwikkeling in tegenovergestelde richting, naar een versterking van de 
positie van de raad, hebben ingeluid. 

Allereerst wijzen wij op de aandacht die er in de jaren zeventig aan de 
raad is besteed. Wij noemen hier slechts het rapport «Een goede raad» van 
de commissie-Merkx en het daaraan gewijde VNG-rapport uit 1974. 

Onmiskenbaar heeft het rapport geleid tot een bezinning op de positie 
van de raad. 

Daarnaast valt echter ook in de gemeentelijke bestuurspraktijk een zekere 
versterking van de rol van de raad in het besluitvormingsproces waar te 
nemen. Steeds meer worden raadscommissies bij de beleidsvoorbereiding 
ingeschakeld en wordt de informatievoorziening van raadsleden verbeterd. 
Het feit dat steeds meer gemeenten overgaan tot een meer planmatige 
aanpak van het gemeentelijk bestuur betekent ook dat de raad in een 
vroeger stadium wordt ingeschakeld. De raad formuleert doelstellingen en 
stelt prioriteiten voor het te voeren beleid. Een andere factor die de positie 
van de raad heeft beïnvloed is het politiseringsproces geweest, dat ook op 
het gemeentelijk vlak zijn sporen heeft nagelaten. Wij verstaan onder 
politisering het streven om in het bestuur duidelijker het politieke aspect 
naar voren te doen komen. De politiseringsgedachte legt de nadruk op het 
feit dat bij de besluitvorming niet alleen overwegingen van zakelijkheid en 
doelmatigheid een rol spelen, maar ook bewust politieke keuzen moeten 
worden gedaan. 

Het politiseringsproces heeft geleid tot een grotere aandacht voor 
versterking van de positie van de raad als het politieke forum bij uitstek. 
Binnen de raad hebben de fracties, met op de achtergrond het afdelingsbe-
stuur van de betrokken politieke partij, zich vaak sterker geprofileerd. Zij 
zijn de verrichtingen van het college en de burgemeester veel kritischer 
gaan volgen ten einde een grotere invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. 
Ook werden onder invloed van de politisering de banden tussen fractie, 
partijbestuur en de wethouder die de betrokken partij in het college 
vertegenwoordigde, nauwer aangehaald. Dit spreekt met name in de 
gevallen waarin meerderheidscolleges zijn gevormd. Op deze materie 
wordt verder ingegaan in de paragrafen over het college van burgemeester 
en wethouders. 

Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er een vrij gecompliceerd 
bestuursbestel is ontstaan dat monistische en dualistische tendenzen 
vertoont. Een aantal knelpunten blijft om een oplossing vragen: 

- de raad kan het beleid dat het college c.q. de burgemeester in het 
kader van de behartiging van medebewindstaken voert, onvoldoende 
beïnvloeden; 

- de raad is bij de autonome taakbehartiging dikwijls onvoldoende vrij 
of in staat het beleid te bepalen omdat het college ten gevolge van het 
vooroverleg met andere instanties hem indirect heeft gebonden, of omdat 
hem minder informatie ter beschikking staat dan het college; 
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- de belangrijke rol van het college bij de beleidsbepaling van de raad 
leidt ertoe dat de fracties die in het college zijn vertegenwoordigd een 
grotere invloed op het beleid kunnen uitoefenen dan de niet in het college 
vertegenwoordigde fracties; 

- indien de raad bij de autonome taakbehartiging de minder belangrijke 
taken niet overdraagt aan burgemeester en wethouders ontstaat er veelal 
bij de raad een overbelasting, waardoor hij niet aan zijn belangrijkste taak 
toekomt, het bepalen van het gemeentelijk beleid in hoofdlijnen. 

In het navolgende wordt uiteengezet op welke wijze wij in de Gemeentewet 
een bijdrage willen leveren aan de oplossing van de geschetste knelpunten. 
Wij zien de oplossing voor een deel liggen in een versterking van de positie 
van de raad, niet alleen op autonoom gebied maar evenzeer op het 
medebewindsterrein. Voorts lijkt het ons van belang, te bewerkstelligen dat 
er op gemeentelijk niveau een doorzichtiger besluitvormingsstructuur tot 
stand komt waarin de raad in staat wordt gesteld zich te richten op zijn 
belangrijkste zo even genoemde taak. Dit streven wordt in de adviezen 
algemeen onderschreven. 

Aan de voorstellen ligt de vooronderstelling ten grondslag dat de 
gemeenten voldoende taken, voldoende middelen en voldoende eigen vrije 
beleidsruimte houden om een gemeentelijk beleid te kunnen voeren. 
Hierop is reeds in hoofdstuk 2 ingegaan. Achtereenvolgens wordt hieronder 
ingegaan op de mogelijkheden, die de wet de raad laat om zijn positie ten 
aanzien van de gemeentelijke beleidsbepaling te versterken en op de 
concrete maatregelen, die ter versterking van die positie worden getroffen, 
zoals de algemene inspraakverordening en de algemene, door de raad te 
formuleren regels met betrekking tot de taakuitoefening door het college 
c.q. de burgemeester en de verbetering van de informatievoorziening. 
Aparte aandacht wordt besteed aan de positie van raadsminderheden. De 
verruiming van de delegatiemogelijkheden wordt in paragraaf 4.2 behandeld. 

3.1.2. Gemeentelijke beleidsplanning 

Algemeen wordt als de belangrijkste taak van de raad gezien: het 
bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Daarbij wordt ook 
steeds meer het belang onderkend van de formulering van een samenhan-
gend beleid op wat langere termijn, dat regelmatig wordt getoetst aan de 
financiële mogelijkheden. 

Bij het bepalen van een gemeentelijk beleid in hoofdlijnen voor een wat 
langere termijn doet zich een aantal problemen voor. Het systeem van de 
éénjarige begroting biedt op zich zelf onvoldoende mogelijkheden voor het 
formuleren van een meerjarenbeleid, terwijl het uitgavenkarakter ervan 
verhindert dat de totale relatie tussen beleidsdoeleinden en kosten zichtbaar 
wordt. Desondanks wordt sinds enkele decennia in verschillende gemeenten 
getracht verbetering te brengen in de planning van het gemeentelijk beleid, 
met name door het experimenteren met meer rationele besluitvormings-
systemen. Deze systemen worden meestal geënt op de begroting. Door de 
begroting in de vorm van een programmabegroting op te stellen of door 
bij de begroting een meerjarenraming te voegen en door beleidsanalyses 
toe te passen wordt getracht aan de bovenomschreven bezwaren, klevend 
aan ons begrotingssysteem, te ontkomen. 

Een ander probleem is het ontbreken van een financieel meerjarenper-
spectief. Gemeentelijke beleidsplanning heeft alleen dan enige realiteits-
waarde indien zij gebaseerd is op realistische financiële toekomstverwach-
tingen. De mogelijkheden om van rijkswege voor een reeks van jaren aan 
de gemeenten een betrouwbaar beeld te verschaffen van de te verwachten 
financiële ontwikkelingen zijn beperkt. Daarbij komt dat ook de voorspel-
baarheid van de houding van het Rijk ten opzichte van aanvragen om 
financiële bijdragen gering is. Deze beide factoren bemoeilijken het tot 
stand komen van gemeentelijke beleidsplannen, geënt op realistische 
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financiële toekomstverwachtingen. Dit probleem wordt door ons onderkend 
en er worden stappen ondernomen om in deze situatie verbetering te 
brengen. In paragraaf 4.5 wordt hier nader op ingegaan. 

Niettegenstaande deze en wellicht ook andere problemen vraagt een 
goed gemeentelijk bestuur om een planmatige benadering van het gemeen-
telijk beleid en om een afstemming van de verschillende onderdelen van 
dat beleid. Hierbij valt te denken aan ruimtelijke ordening, welzijn, werkge-
legenheidsbeleid, milieubeleid, minderhedenbeleid, etc. Bij voorkeur zou 
deze afstemming zijn neerslag moeten vinden in een zo integraal mogelijk 
gemeentelijk beleidsplan, dat door de raad wordt vastgesteld en regelmatig 
aan de nieuwe ontwikkelingen wordt aangepast. Een zodanig beleidsplan 
speelt ook een belangrijke rol bij het streven naar een versterking van de 
positie van de raad en bevordert in vele gevallen de doorzichtigheid van 
het te voeren beleid. De vraag rijst evenwel of de vaststelling van een 
algemeen beleidsplan wettelijk verplicht moet worden gesteld. De Werk-
groep herziening gemeentewet adviseerde tot het opnemen van een 
dergelijke verplichting, maar liet de gemeenten een grote mate van vrijheid 
ten aanzien van de invulling van die verplichting. De adviezen, uitgebracht 
naar aanleiding van het eindrapport van de werkgroep, spreken zich vrijwel 
alle uit tegen het opnemen van een wettelijke verplichting. Zeer algemeen 
wordt echter wel de noodzaak van een planmatige aanpak van het gemeen-
telijk beleid onderstreept. 

Uiteindelijk zijn wij tot de overtuiging gekomen dat het in dit stadium, nu 
de ontwikkelingen op het gebied van de planning in het openbaar bestuur 
nog in volle gang zijn, niet wenselijk is in de wet een verplichting op te 
nemen, die de gemeentebesturen noodzaakt een algemeen beleidsplan op 
te stellen. Wij willen het aan de gemeentebesturen overlaten om op eigen 
wijze, rekening houdend met de beschikbare ambtelijke deskundigheid en 
de financiële mogelijkheden, vorm te geven aan het streven naar een meer 
planmatig gemeentelijk bestuur, aangepast aan de specifieke lokale 
wensen. Het algemeen beleidsplan is één van de belangrijkste wegen 
waarlangs een meer planmatig gemeentelijk beleid gestalte kan krijgen. Er 
zijn echter ook andere wegen die enigszins in dezelfde richting gaan en die 
met name voor kleinere gemeenten, waar de problemen soms nog minder 
ingewikkeld zijn, een goede aanzet kunnen betekenen. Te denken valt bij 
voorbeeld aan betere beleidscoördinatie, aan verbetering van de informa-
tievoorziening en aan een systematischer prioriteitenstelling. Ook wijzen 
wij in dit verband op de meerjarenraming en de experimenten met de z.g. 
middellange-termijnplanning, waarop in paragraaf 4.5.3 nader wordt 
ingegaan. 

3.1.3. Algemene inspraakverordening 

Voor de raad is een belangrijke taak weggelegd bij het vormgeven van 
de in de bestuurspraktijk gevoelde behoefte aan intensivering van de 
samenwerking tussen bestuur en samenleving. Steeds meer wordt het 
belang onderkend van het in een vroeg stadium van de besluitvorming 
inschakelen van ingezetenen, instellingen of organisaties door hen in staat 
te stellen hun mening kenbaar te maken over voorgenomen of voorgestelde 
bestuurshandelingen. Daardoor wordt gelegenheid geboden invloed uit te 
oefenen op het besluitvormingsproces zonder dat er nu sprake is van een 
mede-beslissen. Anderzijds verschaft inspraak de bestuurders informatie 
over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de beleidsvoornemens. 

Goed georganiseerde inspraak is dan ook een belangrijk middel tot 
versterking van het democratisch functioneren van bestuursorganen. Het 
vult de representatieve democratie aan en ondersteunt deze. Tevens kan 
het een belangrijk middel zijn tot verhoging van de kwaliteit van het 
bestuur. Daarbij zij overigens opgemerkt dat inspraak slechts zin heeft 
indien er voldoende beleidsvrijheid aanwezig is om af te zien van de 
gekozen uitgangspunten c.q. voor het verwezenlijken van beleidsalternatie-
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ven. Wil inspraak zinvol zijn, dan zal bij de definitieve beleidsbeslissing 
voorts serieus rekening moeten worden gehouden met, en worden ingegaan 
op de inspraakresultaten. 

In verschillende regelingen van de rijks-, de provinciale en de gemeentelijke 
wetgever, alsook in buitenwettelijke regelingen wordt enige vorm van 
inspraak geregeld, een verschijnsel dat zich ook voordoet bij voorgenomen 
wetgeving, etc. Een veelheid en verscheidenheid van regelingen maken het 
gevaar niet denkbeeldig dat niet alleen de burger, maar ook de betrokken 
besturen het spoor bijster raken in het woud van regelingen over inspraak. 
Aan het zoveel mogelijk voorkomen van specifieke inspraakregelingen 
geven wij daarom een hoge prioriteit. 

De in de eerste alinea genoemde overwegingen, alsmede met name het 
belang van een goede algemene regeling van de inspraak op gemeentelijk 
niveeau, die is afgestemd op de lokale behoeften en die zoveel mogelijk 
harmonisatie en coördinatie van afzonderlijke inspraakregelingen bewerk-
stelligt, hebben ons ertoe gebracht in artikel 151 van dit ontwerp een 
verplichting op te nemen tot het vaststellen van een algemene inspraakver-
ordenin. In deze inspraakregeling zal de raad het algemene kader moeten 
aangeven voor de wijze waarop aan het inspraakproces gestalte wordt 
gegeven. 

Onder inspraak verstaan wij het proces, waarbij individuele burgers of 
groepen uit de bevolking hun mening kenbaar maken omtrent voorgenomen 
of voorgesteld beleid, langs de weg van door de overheid geregelde 
procedures. Bij beleid valt te denken aan plannen, verordeningen, regelingen, 
beschikkingen en andere bestuurshandelingen. Aldus omschreven is 
inspraak een facet van het ruimere begrip participatie. Participatie duidt op 
het betrokken zijn, op welke wijze dan ook, van burgers bij de voorbereiding, 
vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Deze ruime betrokkenheid 
kan zelfs medebeslissen omvatten. Inspraak daarentegen stelt de burger in 
staat op indirecte wijze, in de fase van voorbereiding van de besluitvorming, 
invloed uitte oefenen op het besluitvormingsproces. Inspraak houdt 
evenwel geen recht tot medebeslissen in. De uiteindelijke beslissingsbe-
voegdheid blijft berusten bij de vertegenwoordigende organen. 

Ten einde mede te bereiken dat het ontstaan van specifieke inspraakre-
gelingen daadwerkelijk kan worden afgeremd, is gekozen voor een bepaling 
in de Gemeentewet die enerzijds de raden een zo groot mogelijke vrijheid 
laat om een op de lokale situatie toegesneden regeling te treffen. Anderzijds 
worden ook enkele voorschriften gegeven waaraan een gemeentelijke 
inspraakverordening moet voldoen. Door de belangrijkste punten, die 
steeds door de bijzondere wetgever werden geregeld, nu in de Gemeentewet 
op te nemen, worden afzonderlijke inspraakregelingen in de bijzondere 
wetgeving in beginsel overbodig. Met het opnemen van een wettelijke 
verplichting tot het vaststellen van een algemene inspraakverordening, die 
moet voldoen aan een aantal eisen, wijken wij af van het advies van de 
VNG en dat van de Rbb. De VNG zou slechts een zorgplicht voor de 
gemeenten in de wet willen opnemen, de Rbb vindt een ongeclausuleerde 
verplichting voldoende. 

Beide instanties willen echter, evenals wij, bereiken dat door een gemeen-
telijke inspraakregeling, specifieke regelingen zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen en er een harmonisatie en coördinatie van inspraakre-
gelingen plaatsvindt. Naar onze mening kan dit streven alleen tot resultaten 
leiden indien de bijzondere wetgever enige garantie heeft dat op door hem 
van wezenlijk belang geachte punten ook inderdaad een regeling wordt 
getroffen. De verplichting om de inspraakregeling vast te leggen in een 
verordening is voorts gehandhaafd omdat de verordeningsvorm de meest 
aangewezen vorm is voor algemeen werkende gemeentelijke regelingen. 
Ook uit het oogpunt van rechtszekerheid verdient deze vorm de voorkeur 
boven niet wettelijk geregelde vormen als nota's of richtlijnen. 

De minimum-eisen, die in artikel 151, tweede lid, worden gesteld, zijn te 
beschouwen als de grootste gemene deler van inspraakvereisten in de 
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bijzondere wetgeving. De gemeenteraad wordt ten aanzien van de regeling 
van gevallen waarin inspraak zal worden verleend volledige vrijheid 
gelaten. Wij zijn van mening dat de raad, als het dichtst bij de bevolking 
staand vertegenwoordigend lichaam, het best kan uitmaken in welke 
gevallen inspraak wenselijk is. Indien de bijzondere wetgever het noodza-
kelijk zou achten in bepaalde gevallen inspraak verplicht te stellen, zal dit 
slechts kunnen gebeuren, indien daarvoor gegronde redenen worden 
aangevoerd die aangeven waarom de raad in de betreffende, uitdrukkelijk 
te noemen, gevallen geen vrijheid kan worden gelaten. 

Een regelmatige evaluatie van de door de raad vastgestelde inspraakver-
ordening is wenselijk. Door de uitdrukkelijke vermelding van het recht om 
te klagen over de uitvoering van de inspraakverordening in een concreet 
geval - de raad zal dit klachtrecht nader moeten invullen - wordt een 
herbezinning mede gestimuleerd. De raad is hierbij de vrijheid gelaten om 
te bepalen dat bij een andere instantie dan de raad klachten moeten 
worden ingediend. 

Tot slot zij nog vermeld dat wij voor wat betreft de inspraak op het 
provinciaal beleid voornemens zijn een wettelijke verplichting tot vaststelling 
van een provinciale inspraakverordening in het leven te roepen. Met 
betrekking tot de inspraak ten aanzien van beleidsvoornemens van de 
rijksoverheid zou eveneens een wettelijke regeling kunnen worden overwo-
gen. 

3.1.4. De bevoegdheid om algemene regels te stellen 

In vele gevallen bestaat de medewerking, die door de medebewindswet-
gever van het gemeentebestuur wordt gevraagd, uit het verlenen van 
vergunningen en ontheffingen of het toekennen van subsidies. Daarbij 
wordt het gemeentebestuur, in deze gevallen meestal burgemeester en 
wethouders, vaak een zekere beleidsruimte gelaten in de afweging van 
belangen. Hoewel het college van burgemeester en wethouders in ieder 
individueel geval de in aanmerking komende belangen moet wegen en 
daarbij de beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen, behoeft 
het geen ad hoc-beleid te voeren. Het is bevoegd een planmatig beleid te 
voeren, mits daarin voldoende ruimte is om in een individueel geval 
rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van dat geval. 

Ten einde de invloed van de raad op het beleid in medebewind te 
versterken, wordt in artikel 149 voorgesteld de raad de mogelijkheid te 
geven, voor zover hogere regelingen aan het uitvoerende gemeentelijk 
orgaan (meestal het college of de burgemeester) een vrije beleidsruimte 
laten, deze ruimte door het stellen van algemene regels in te kaderen. Op 
autonoom terrein staan voor de raad thans reeds verschillende mogelijkhe-
den open tot sturing van het beleid van het college c.q. de burgemeester. 
Met behulp van dit instrument zal de raad zijn invloed op het sterk in 
omvang toegenomen medebewindsterrein in niet onaanzienlijke mate 
kunnen vergroten. In artikel 149 is gekozen voor de term «algemene 
regels» in plaats van voor de term «verordening» op grond van de overwe-
gingen genoemd in de hierna volgende alinea's. 

De algemene regels waarop hier wordt gedoeld zijn gericht tot de in het 
eerste lid bedoelde «andere organen», in de praktijk veelal het college en 
de burgemeester. Zij strekken ertoe de aan deze organen verleende 
beleidsruimte bij de uitoefening van hun bevoegdheid nader in te kaderen. 
Zij hebben een andere strekking dan verordeningen die zich (mede) tot de 
burger richten. 

De algemene regels mogen niet in strijd komen met hogere regelingen. 
Zij zijn echter niette karakteriseren als de ten opzichte van hogere regelgeving 
aanvullende regels waarop in artikel 123 van dit wetsontwerp wordt 
gedoeld. In plaats van over aanvulling zou hier dan ook beter gesproken 
kunnen worden over «invulling». 
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Van belang is voorts, dat de algemene regels jegens het betrokken 
orgaan niet volledig bindend zijn, hetgeen tot uitdrukking komt in de 
woorden «waarmee andere organen van de gemeente rekening houden». 
Zij strekken het betrokken orgaan bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
tot richtsnoer. Deze kunnen onder bijzondere omstandigheden afwijken 
van de regels. Bij deze bijzondere omstandigheden valt te denken aan zich 
plotseling wijzigende omstandigheden welke vragen om een slagvaardig 
optreden zonder dat gewacht kan worden op bijstelling door de raad. Ook 
valt te denken aan afwijking indien onverkorte toepassing van de algemene 
regels zou leiden tot kennelijke onbillijkheid in het individuele geval. Het 
college en de burgemeester zullen in elk individueel geval moeten bezien 
of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die afwijking van de algemene 
regel noodzakelijk maken. In beginsel evenwel brengt het algemene 
beginsel van behoorlijk bestuur dat gewekte verwachtingen moeten 
worden gehonoreerd met zich mee, dat deze algemene regels behoren te 
worden nagekomen. Van gewekte verwachtingen kan sprake zijn omdat de 
regels betrekking hebben op de uitoefening van bestuursbevoegdheden 
van het college c.q. de burgemeester ten opzichte van burgers en als 
zodanig ook ter kennis worden gebracht van de burgers. Zonder extern 
rechtsgevolg zijn de regels dus niet. De rechtswerking van de algemene 
regels is, zoals uit het bovenstaande moge blijken, te vergelijken met de 
rechtswerking van een algemeen bekendgemaakte beleidslijn die niet op 
een wet in formele zin is gebaseerd (ook wel genoemd «pseudo-wetgeving»). 
Nu de algemene regels wèl op een wet in formele zin zijn gebaseerd, dient, 
om te voorkomen dat zij voor het college en de burgemeester absoluut 
bindend zijn, in de wet tot uitdrukking te worden gebracht dat afwijking van 
de regels onder omstandigheden mogelijk is. Dit is in artikel 149, eerste lid, 
tot uitdrukking gebracht door de woorden «waarmee (...) rekening houden». 

Zou het aan de raad worden overgelaten de afwijkingsmogelijkheid in de 
regels te regelen, dan zouden, indien weinig afwijkingsmogelijkheden 
worden geboden, de regels in hun toepassing rigide zijn en daardoor in 
strijd met de betrokken medebewindswet kunnen komen. De genoemde 
wettelijke clausule neemt overigens niet weg dat het voor de duidelijkheid 
tegenover de burger gewenst is dat het niet absoluut bindende karakter, 
door opname van dezelfde clausule in het desbetreffende raadsbesluit, ook 
uit de regels zelf blijkt. De wijze waarop aan het begrip algemene regels in 
artikel 149 gestalte is gegeven maakt het, zoals reeds uit het bovenstaande 
zal zijn gebleken mogelijk enerzijds de invloed van de raad op het beleid 
van het college en de burgemeester te vergroten, terwijl anderzijds wordt 
vermeden dat dit beleid teveel zou worden gefixeerd zodat niet meer een 
bestuur kan worden gevoerd dat rekening houdt met alle aan de orde 
zijnde aspecten. 

Voor de wijze waarop het college of de burgemeester van hun bevoegdheid 
gebruik maken zijn zij in de eerste plaats verantwoording verschuldigd 
jegens de raad. Dit geldt evenzeer voor de toepassing die zij hierbij hebben 
gegeven aan de door de raad gestelde algemene regels. Daarnaast is er 
ook plaats voor een beoordeling door de rechter. Hij zal kunnen toetsen of 
in het bijzondere geval de bedoeling van de wetgever of enig beginsel van 
behoorlijk bestuur met zich meebrengt dat van de regels had moeten 
worden afgeweken of althans gemotiveerd had moeten worden waarom 
voor afwijking geen plaats was. 

De algemene regels kunnen zowel procedureel als inhoudelijk van aard 
zijn. De raad kan bij het vaststellen ervan niet zover gaan dat hij de be-
voegdheid, die in een bijzondere wet aan het college of aan de burgemeester 
is gegeven, feitelijk aan zich trekt. Dat zou immers in strijd komen met de 
bevoegdheidstoedeling van die bijzondere wet. De hier voorgestelde 
bevoegdheid van de raad om algemene regels te geven strekt zich ook uit 
tot de taakuitoefening van het college en de burgemeester die is gebaseerd 
op de Gemeentewet. Deze bevoegdheid werd ten aanzien van de taak van 
het college of van de burgemeester om uitvoering te geven aan raadsbe-
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sluiten, reeds in de jurisprudentie aanvaard. Ook hier moet echter de 
beperking in acht genomen worden dat de raad niet zover mag gaan in het 
stellen van algemene regels dat de bedoeling van de wetgever wordt 
doorkruist. Dit zou bij voorbeeld het geval zijn indien het dagelijks bestuur 
in feite aan het college zou worden onttrokken. 

Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat de (bijzondere) wetgever 
uiteraard de toepasselijkheid van artikel 149 kan uitsluiten. Gezien het feit, 
dat de algemene regels die de raad ingevolge artikel 149 kan stellen geen 
volstrekte binding en fixatie van het beleid van het college of de burge-
meester tot gevolg hebben, zal bij stilzwijgen van de (bijzondere) wet op dit 
punt niet licht geconcludeerd kunnen worden dat die wet zich verzet tegen 
toepassing van artikel 149. 

Ten einde meer duidelijkheid te geven over de materiële betekenis van 
het nieuw voorgestelde artikel 149 willen wij enkele voorbeelden geven 
van gevallen waarin de raad van de bevoegdheid tot het stellen van 
algemene regels gebruik zou kunnen maken. Gedacht zou kunnen worden 
aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders bij 
de verlening van bouwvergunningen te anticiperen op in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplannen (artikel 50 lid 8 Woningwet). De raad zou het 
door het college op dit punt te voeren beleid kunnen inkaderen door 
middel van algemene regels. Hij zou ook bepaalde procedureregels kunnen 
stellen voor de uitoefening van deze bevoegdheid. Andere voorbeelden zijn 
het door het college te voeren beleid betreffende de verlening van taxi-
vergunningen (artikel 46 Wet autovervoer personen) of het beleid betreffende 
de vordering van woonruimte (artikel 7 Woonruimtewet). Algemene regels 
kunnen in dergelijke gevallen een nuttige functie vervullen, enerzijds 
omdat daardoor wordt voorkomen dat een ad hoc-beleid wordt gevoerd, 
anderzijds omdat de betrokkenheid van de raad bij het beleid erdoor wordt 
vergroot. 

3.1.5. Belasting van de gemeenteraad; verdeling van bevoegdheden over 
de raad en het college van burgemeester en wethouders; delegatiemoge-
lijkheden voor de raad 

Enkele maatregelen die indirect hebben bijgedragen aan de versterking 
van de capaciteit van de raad zijn de afgelopen jaren getroffen. Een 
belangrijke maatregel ligt besloten in de nieuwe wettelijke regeling inzake 
de vergoedingen voor het raadslidmaatschap. Hoewel geen statistische 
gegevens beschikbaar zijn, bestaat de stellige indruk, dat het verloop onder 
de raadsleden na inwerkingtreding van de nieuwe regeling aanzienlijk is 
afgenomen. Een andere belangrijke maatregel betreft het uit de weg 
ruimen van andere dan financiële obstakels om raadslid te worden. Het bij 
Wet van 2 juli 1980, Stb. 531 geïntroduceerde artikel 1638nn van het 
Burgerlijk Wetboek inzake verlof zonder behoud van loon voor het bijwonen 
van vergaderingen van vertegenwoordigende organen - dat niet alleen 
voor de gemeenteraden geldt, maar ook voor de provinciale staten en de 
Staten-Generaal - strekt er toe de werkgever, behoudens in bepaalde 
uitzonderingsgevallen, te verplichten tot toestemming aan zijn werknemers 
om als lid van een vertegenwoordigend orgaan vergaderingen van dat 
orgaan bij te wonen. In onderzoek is de mogelijkheid van een pensioen-
voorziening voor raadsleden en/of het brengen van raadsleden onder de 
werking van de sociale verzekeringswetgeving. Deze voorzieningen zouden 
desgewenst mogelijk moeten worden gemaakt door aanpassing van de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de sociale verzeke-
ringswetgeving. 

Overwogen is ook of het in het belang van het functioneren van de raad 
kan zijn het aantal raadsleden uit te breiden om op deze manier het hoofd 
te bieden aan de reeds eerder gesignaleerde zware belasting van raadsleden. 
In kleine gemeenten zou een dergelijke maatregel wellicht kunnen leiden 
tot een betere bezetting van raadscommissies. Anderzijds zou deze maatregel 
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echter juist in deze gemeenten, waar een zetel slechts een gering aantal 
stemmen vertegenwoordigt, de kans op toename van het aantal splinter-
groepen vergroten. 

In grote gemeenten is een uitbreiding van het aantal raadsleden nauwelijks 
van invloed op de hoeveelheid werk voor de individuele leden van de raad. 
De overbelasting zal daar veeleer moeten worden aangevat door betere 
ambtelijke bijstand, door een betere bewerktuiging van de fracties en door 
een overdracht van die raadsbevoegdheden, die niet wezenlijk van belang 
worden geacht voor de beleidsbepaling in hoofdlijnen, waarbij onder meer 
kan worden gedacht aan binnengemeentelijke decentralisatie. Dit standpunt 
is in de adviezen algemeen onderschreven. Wij hebben daarom de aantallen 
raadsleden voor de verschillende gemeenteklassen ongewijzigd gelaten. 
Slechts voor gemeenten beneden de 3000 inwoners is het aantal verhoogd 
van 7 tot 9. Dit biedt tevens het voordeel dat de toename van het aantal 
raadsleden ten opzichte van de inwoners wat geleidelijker geschiedt dan in 
het voorstel van de Werkgroep herziening gemeentewet. 

Andere factoren die van invloed zijn op de zwaarte van de taak van de 
raad, zijn de verdeling van bestuursbevoegdheden tussen de raad en het 
college en de delegatiemogelijkheden voor de raad. Alvorens daarop nader 
in te gaan, zal eerst een schets worden gegeven van de bestaande verdeling 
van bevoegdheden. 

De huidige gemeentewet regelt de bestuursbevoegdheden van raad en 
van het college vrij minutieus. De gemeentewet legt bij voorbeeld niet 
alleen vast dat aan de raad met betrekking tot de huishouding van de 
gemeente alle bevoegdheden behoren, die niet bij of krachtens de wet aan 
het college of aan de burgemeester zijn opgedragen. Zij bevat tevens een 
aantal artikelen, op grond waarvan het nemen van tot bepaalde categorieën 
behorende bestuursbeslissingen expliciet aan de raad wordt opgedragen 
(kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van gemeente-eigendommen; 
verhuren en verpachten; kwijtscheldingen aan huurders en pachters; 
aanleg en verbetering van wegen, gebouwen en werken, voeren van 
rechtsgedingen en dergelijke). 

De bestuursbevoegdheden van burgemeester en wethouders worden 
eveneens vrij gedetailleerd geregeld. Impliciet wordt in artikel 209 van de 
huidige gemeentewet bepaald dat burgemeester en wethouders in het 
algemeen met het dagelijks bestuur zijn belast. In artikel 209 wordt vervol-
gens een uitgebreide opsomming gegeven van bestuursbeslissingen, die 
als dagelijks bestuur kunnen worden beschouwd. De delegatiemogelijkhe-
den van de raad aan burgemeester en wethouders zijn beperkt tot enkele 
met name in de wet genoemde categorieën bestuursbeslissingen van de 
raad. Aan de bestuurscommissies kan de raad echter alle bestuursbeslis-
singen overdragen, behoudens bepaalde in artikel 63 genoemde (bij 
voorbeeld vaststelling begroting, vaststelling verordening door strafbepaling 
te handhaven). 

Er is van afgezien in dit wetsontwerp een opsomming op te nemen van 
bevoegdheden die tot het algemeen, en die tot het dagelijks bestuur 
behoren. In navolging van de Provinciewet is volstaan met het toekennen 
van het algemeen bestuur aan de raad en van het dagelijks bestuur aan 
burgemeester en wethouders. Slechts aan de belangrijkste elementen van 
beide is nog een afzonderlijke bepaling gewijd. Op deze wijze wordt een 
verstarring tegengegaan welke inherent is aan een wettelijke opsomming 
van bevoegdheden. Bij de Provinciewet heeft dit systeem tot dusverre niet 
tot problemen geleid. Op grond van het bovenstaande menen wij dat de 
door enkele adviesinstanties geuite zorg dat dit systeem tot problemen zou 
kunnen leiden, voldoende grond mist. 

In enkele gevallen is uitdrukkelijk een bepaalde bevoegdheid aan burge-
meester en wethouders toegekend. Dit is geschied omdat het in die 
gevallen bevoegdheden betreft die niet vanzelfsprekend tot de dagelijkse 
bestuurstaak worden gerekend maar die wij toch door het college willen 
laten uitoefenen. Wij denken bij voorbeeld aan beslissingen die op zeer 
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korte termijn moeten worden genomen, zoals het beslissen omtrent het 
procederen in eerste aanleg in kort geding. Overwogen is of het niet beter 
zou zijn een aantal raadsbevoegdheden aan burgemeester en wethouders 
toe te kennen onder de toevoeging dat de raad de bevoegdheden aan zich 
zou kunnen trekken of voorbehouden. Met name is hierbij gedacht aan die 
bevoegdheden die ingevolge de huidige gemeentewet reeds aan burge-
meester en wethouders kunnen worden gedelegeerd zoals het kopen, 
ruilen, vervreemden, bezwaren en verpanden van gemeente-eigendommen. 
Ook hier kan spoed geboden zijn bij het nemen van de beslissing, zodat 
niet altijd gewacht zal kunnen worden op een raadsvergadering. Een 
bezwaar tegen overheveling van de beslissingen naar burgemeester en 
wethouders is echter, dat deze besluiten, met name bij voorbeeld grond-
aankopen, in de praktijk van wezenlijk belang kunnen zijn voor het te 
voeren ruimtelijke ordenings- en volkshuisvestingsbeleid. Een ander 
bezwaar is, dat een dergelijk stelsel nogal bevoogdend is ten opzichte van 
de gemeenteraad. De raden moeten immers zeer wel in staat worden 
geacht zelf te bepalen of en in hoeverre het wenselijk is dat raadsbevoegd-
heden door andere organen worden uitgeoefend. Wij hebben dan ook in 
plaats van toekenning van deze bevoegdheden aan het college van burge-
meester en wethouders gekozen voor een verruiming van de delegatiemo-
gelijkheden. Ingevolge de voorgestelde delegatieregeling zal de raad aan 
burgemeester en wethouders in even ruime mate kunnen delegeren als tot 
dusverre aan commissies mogelijk was. Hierop wordt verder ingegaan in 
paragraaf 4.2. 

Een te zware belasting van de raad kan eveneens worden bestreden door 
binnengemeentelijke functionele en territoriale decentralisatie (instellen 
van commissies met bestuursbevoegdheden). De daartoe in de zestiger 
jaren ingevoerde wettelijke regeling dient overigens niet alleen ter vermin-
dering van de belasting van de raden, maar ook om in de grote gemeenten 
spreiding van bestuursmacht te bevorderen en de afstand tussen bestuur 
en bestuurden te verkleinen. 

De wettelijke regeling met betrekking tot binnengemeentelijke decentrali-
satie voldoet goed. De praktijk laat wel zien, dat meerfunctionele commissies 
dan territoriale commissies (deelgemeenteraden of wijkraden) zijn ingesteld. 
De functionele commissies hebben dikwijls naast adviserende bevoegdhe-
den ook op beperkte schaal bestuursbevoegdheden toegekend gekregen. 
De territoriale commissies zijn minder tal rijk dan destijds werd aangenomen. 
De laatste jaren is echter een hernieuwde belangstelling voor het instituut 
van territoriale commissies te bespeuren, met name in de grootste gemeen-
ten. 

Wij willen hier nog eens benadrukken dat de huidige en de voorgestelde 
wettelijke regeling zeer vergaande binnengemeentelijke decentralisatie 
mogelijk maakt. Immers alle gemeentelijke bevoegdheden, behoudens de 
enkele genoemd in het voorgestelde artikel 157, mogen worden gedecen-
traliseerd. Wèl wordt in het voorgestelde artikel 88 in navolging van artikel 
4 van de Grondwet voorgeschreven dat territoriale commissies (deelge-
meenteraden) met een bevoegdhedenpakket vergelijkbaar met dat van een 
gemeente, door middel van algemene verkiezingen moeten worden 
samengesteld. In de toelichting op artikel 88 gaan wij nader in op de vraag 
wanneer van zo'n «zware» commissie sprake is. Eén van de bevoegdheden 
die volgens artikel 157 niet mogen worden gedelegeerd aan territoriale 
commissies is het budgetrecht. Dit betekent niet dat aan deze commissies 
niet een aanmerkelijke financiële beleidsvrijheid kan worden toegekend. Dit 
laatste is immers mogelijk via delegatie van het budgetbestedingsrecht. In 
paragraaf 4.5 zullen wij hier nader op ingaan. 

Hoewel het belang van binnengemeentelijke decentralisatie door ons ten 
volle wordt onderkend, moet het naar onze mening in beginsel volledig 
aan de gemeentebesturen worden overgelaten te beslissen over de vraag 
of, in welke mate en op welke manier tot binnengemeentelijke decentralisatie 
zal worden overgegaan. Ingevolge artikel 128 van de Grondwet, zal 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 403, nr. 3 39 



oplegging van deelgemeenteraden met autonome taken, behoudens in het 
geval van gemeentelijke herindeling, niet mogelijk zijn. Instelling bij 
medebewindswet van een functionele of territoriale bestuurscommissie 
verbiedt de Grondwet niet. Wij achter, dit echter in het algemeen niet 
gewenst. Er zullen klemmende redenen moeten worden aangevoerd om 
een zo in de gemeentelijke bestuursstructuur ingrijpende maatregel te 
rechtvaardigen. 

3.1.6. Positie raadsminderheden 

Onder raadsminderheden verstaan wij die fracties in de gemeenteraad, 
die geen vertegenwoordiger hebben in het college van burgemeester en 
wethouders. In verschillende opzichten verkeren deze fracties in een 
minder gunstige uitgangspositie dan de wel in het college vertegenwoor-
digde fracties. 

Zij beschikken veelal over minder (achtergrond)informatie bij de behan-
deling van raadsvoorstellen dan de in het college vertegenwoordigde 
fracties. Deze achterstand in informatie heeft uiteraard grote nadelen. Een 
goede en tijdige informatie van de raad door burgemeester en wethouders 
en door de burgemeester met betrekking tot de relevante aspecten van 
raadsvoorstellen kan reeds veel van de bezwaren wegnemen. De voorlichting 
van de raad (en van de burger) heeft de laatste jaren steeds meer aandacht 
gekregen. De inwerkingtreding van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) heeft voor zover het de actieve openbaarmaking betreft in een aantal 
gemeenten niet veel behoeven te veranderen aan de huidige situatie. Maar 
in die gemeenten waarin die voorlichting nog niet zo royaal was, kan de 
Wob een gunstig effect hebben. 

In het navolgende zal achtereenvolgens een aantal voorstellen 
worden besproken waarmede verbetering van de passieve en van de 
actieve informatieverschaffing aan raadsleden wordt beoogd, voorstellen 
die in de adviezen brede instemming hebben ontmoet. 

De Wob heeft een passieve openbaarmakingsplicht geschapen die ook 
van toepassing is op gemeentebesturen. Op grond van artikel 1 van de 
Wob kunnen raadsleden evenals andere burgers informatie vragen, bij 
voorbeeld rapporten van adviesorganen of van de ambtelijke dienst. 

Ook bij een royale toepassing van artikel 1 van de Wob kan echter aan 
raadsleden niet altijd voldoende informatie gegeven worden, gezien de 
beperkingen besloten in de artikelen 1 en 4 van de Wob. Dit is onbevredigend. 
Het ligt immers in de rede in dezen een raadslid niet op één lijn te stellen 
met de burger. Allereerst heeft het raadslid een publieke plicht en verant-
woordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid kan het raadslid alleen waarma-
ken indien het toegang heeft tot alle relevante informatie. In de tweede 
plaats kan aan het raadslid geheimhouding opgelegd worden met betrekking 
tot verstrekte informatie, zodat niet zonder meer in gevallen van artikel 4 
van de Wob informatie aan raadsleden behoeft te worden geweigerd. Wij 
achten het daarom wenselijk dat niet alleen de raad als zodanig maar ook 
het individuele raadslid het recht krijgt in het kader van de verantwoording 
van burgemeester en wethouders aan de raad, inlichtingen ten behoeve 
van de raad te vragen over aangelegenheden welke voor de raad van 
belang zijn. Hierbij kan worden aangesloten bij de destijds voorgestelde 
regeling in de Grondwet van het vragen- c.q. inlichtingenrecht ten behoeve 
van (leden van) de Tweede en Eerste Kamer (kamerstuk 14225). Weliswaar 
is het betrokken wetsontwerp door de Eerste Kamer in tweede lezing 
verworpen, doch dit geschiedde vanwege de afwijzing door de Eerste 
Kamer van het in datzelfde ontwerp vervatte enquêterecht van Kamer-min-
derheden. Tegen de voorstellen met betrekking tot het vragen- en inlichtin-
genrecht bestond geen bezwaar. In dit verband wijzen wij op het inmiddels 
ingediende voorstel van wet tot wijziging van artikel 68 van de Grondwet 
(Kamerstukken II, 1985-1986, 19014). 

Het recht op inlichtingen van (leden van) de raad kan zowel betrekking 
hebben op zuiver feitelijke informatie als op het oordeel van burgemeester 
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en wethouders over bepaalde feiten. Gebruikmaking van het recht op 
inlichtingen door een individueel raadslid brengt overigens met zich dat de 
gevraagde informatie naar alle leden van de raad gaat en niet alleen naar 
het raadslid dat daarom verzocht heeft. Dat lijkt op zich geen bezwaar. Het 
toekennen van het recht op inlichtingen ook aan individuele raadsleden 
dient immers primair om te voorkomen dat bepaalde raadsleden, waarbij 
met name gedacht kan worden aan leden van een niet in het college 
vertegenwoordigde raadsfractie, te weinig informatie krijgen. De hier 
voorgestelde uitbreiding van het inlichtingenrecht is geregeld in de 
artikelen 168 en 180. Overigens behoeven burgemeester en wethouders 
informatie, waarom een raadslid ondershands verzoekt, niet aan de andere 
raadsleden te verstrekken. De verplichting hiertoe bestaat pas wanneer een 
raadslid na een weigering van burgemeester en wethouders hem onders-
hands bepaalde informatie te verstrekken, daarom verzoekt met gebruik-
making van het wettelijk recht op inlichtingen. 

Verbetering van de positie van raadsleden is niet alleen nodig op het 
gebied van de passieve, maar ook op dat van de actieve informatiever-
schaffing. Hiertoe levert artikel 62 een bijdrage. In dit artikel wordt de raad 
uitdrukkelijk bevoegd verklaard te bepalen van welke besluiten van burge-
meester en wethouders aan de leden van de raad kennisgeving wordt 
gedaan. Met deze mogelijkheid wordt beoogd dat ook de raadsleden van 
de niet in het college vertegenwoordigde fracties op de hoogte worden 
gebracht van hetgeen in het college wordt besloten. Ten einde een toevloed 
van voor de raadsleden oninteressante beslissingen te voorkomen, is 
gekozen voor een systeem waarin de raad kan bepalen van welke besluiten 
kennis zal worden gegeven. In artikel 82 is eenzelfde regeling opgenomen 
voor wat de besluiten van de burgemeester betreft. 

Raadsminderheden verkeren voorts in een ongunstige positie bij het 
maken van afspraken ten aanzien van het beleid van het nieuwe college. Zij 
zijn immers niet betrokken bij het in het kader van de collegevorming 
gesloten akkoord, waaraan de in het college vertegenwoordigde fracties 
zich gebonden zullen voelen. Wijziging van dit akkoord op punten waartegen 
bij de raadsminderheden ernstige kritiek bestaat is bij de beleidsdebatten 
over begroting of andere beleidsvoornemens niet erg waarschijnlijk. 
Wanneer de raad er echter toe zou overgaan het te voeren beleid te 
baseren op een beleidsplan zal bij de discussies over dit beleidsplan het 
akkoord ongetwijfeld een rol spelen. In die situatie is het veel minder 
onwaarschijnlijk dat in het akkoord op grond van ingebrachte gefundeerde 
kritiek alsnog wijzigingen worden aangebracht. Voor raadsminderheden 
kan een beleidsplan mede daarom een bijdrage leveren aan de versterking 
van hun positie. 

In dit verband wijzen wij op een ander voorstel dat vooral dient ter 
bescherming van de positie van raadsminderheden, te weten het verplicht 
stellen van overleg tussen alle fracties in de gemeenteraad voordat het 
college wordt gevormd. Dit wordt verder beproken in paragraaf 3.2.4. 

Ten slotte willen wij nog ingaan op de behandeling door de raad van 
voorstellen afkomstig van raadsminderheden. Wij zijn van mening dat een 
democratische gang van zaken met zich meebrengt dat dergelijke voorstel-
len, zowel voorstellen van orde als inhoudelijke voorstellen, ook daadwer-
kelijk door de raad in behandeling worden genomen en dat ter zake een 
besluitvorming door de raad plaats vindt. Wij hebben overwogen dit in een 
wettelijke bepaling te waarborgen. Bij nader inzien geven wij er echter de 
voorkeur aan de regeling van deze materie over te laten aan het reglement 
van orde van de raad, erop vertrouwende dat via die weg de gewenste 
waarborg wordt geschapen. 

3.2. Het college van burgemeester en wethouders 

3.2.1. Inleiding 

De positie van het college van burgemeester en wethouders vormt in 
veel opzichten het spiegelbeeld van de positie van de raad. Hoewel 
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oorspronkelijk opgezet als een eerste commissie uit de raad, heeft het 
college zich ten gevolge van reeds in paragraaf 3.1 besproken tendensen 
ontwikkeld tot een belangrijk orgaan van het gemeentelijk bestuur, dat zich 
bevindt op het snijpunt van diverse lijnen: lijnen tussen raad en ambtena-
renapparaat, tussen bevolking en gemeentebestuur, tussen gemeentebe-
stuur en hogere overheden. De groeiende omvang van het takenpakket van 
de gemeenten heeft onder meer geleid tot een sterke vergroting van het 
ambtenarenapparaat. Ook is het bestuur een steeds ingewikkelder aangele-
genheid geworden. Dit stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteiten van de 
leden van het college. Daarnaast heeft de toegenomen omvang van het 
takenpakket geleid tot een groeiende feitelijke zelfstandigheid van de 
wethouders. 

Ook het reeds in paragraaf 3.1 aangestipte politiseringsproces heeft de 
positie van het college niet onberoerd gelaten. Vanuit de visie, dat ook het 
lokale bestuur politiek bestuur is waarin tegenstellingen niet verdoezeld 
maar juist zichtbaar gemaakt moeten worden, hebben de jaren zeventig de 
opkomst laten zien van meerderheidscolleges naast de traditionele afspie-
gelingscolleges. Van afspiegeling is sprake als de fracties in de gemeenteraad 
zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun zetelaantal in het college zijn 
vertegenwoordigd. Meerderheidscolleges zijn samengesteld uit wethouders 
van fracties die samen een, soms krappe, meerderheid bezitten in de raad. 
Theoretisch gezien is het belangrijkste verschil met afspiegelingscolleges 
dat een of meer fracties om politieke redenen, waarbij programvergelijking 
een rol kan spelen, buitengesloten worden. Het feit dat in afspiegelingscol-
leges bepaalde fracties niet vertegenwoordigd zijn, wordt meestal veroor-
zaakt doordat er niet voldoende wethouderszetels te verdelen zijn. In de 
praktijk is het onderscheid vloeiend gebleken zodat niet altijd gemakkelijk is 
uit te maken welk karakter een college heeft. Hierbij speelt mee dat bij 
beide collegetypen tegenwoordig veelal gebruik wordt gemaakt van een 
programma dat ten grondslag ligt aan het door het college te voeren 
beleid. Verder heeft het politiseringsproces ertoe bijgedragen dat de 
wethouder zich binnen het college zelfstandiger is gaan opstellen. In 
gemeenten waarin sprake is van een duidelijke politisering is dikwijls een 
sterke band ontstaan tussen wethouders, fractie en betrokken partijbesturen. 

In het navolgende zal worden uiteengezet welke voorstellen wij doen om 
in te spelen op de ontwikkelingen die zich in de praktijk hebben voorgedaan. 

3.2.2. De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders 

In het onderhavige ontwerp is ervan afgezien een opsomming te geven 
van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur. Volstaan is met 
de toebedeling in artikel 159 van het dagelijks bestuur aan het college van 
burgemeester en wethouders. Daarnaast is slechts nog een aparte bepaling 
gewijd aan enkele belangrijke elementen van het dagelijks bestuur zoals de 
voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten. Ook enkele bevoegdheden 
die vanwege de vereiste spoed beter bij het college kunnen berusten zijn in 
een aparte bepaling geregeld (artikel 162). 

Voor dit systeem is gekozen omdat wij het wenselijk vinden dat de 
Gemeentewet slechts in globale termen aangeeft hoe de verhouding is 
tussen de bestuursorganen. Op deze wijze blijft de gemeenten voldoende 
ruimte om te komen tot een op de lokale situatie toegesneden verdeling 
van bevoegdheden. Wat tot het dagelijks bestuur behoort zal enigszins 
afhankelijk zijn van de plaatselijke situatie. In dit systeem moet artikel 159 
niet allereerst als een regel van relatieve competentie worden beschouwd, 
maar vooral als voorschrift aan het college om te zorgen dat adequaat 
wordt gereageerd op alle aangelegenheden die typisch tot het dagelijks 
bestuur en de beheerstaak behoren. Het is hierbij van belang dat het 
college niet te strikt gebonden is aan een limitatieve opsomming van zijn 
taken. De Provinciewet bevat een vergelijkbare bepaling in artikel 101, dat 
het dagelijks bestuur toekent aan gedeputeerde staten. Dit systeem heeft 
tot nu toe geen aanleiding tot problemen gegeven. Op grond van het 
bovenstaande menen wij dat de door enkele adviesinstanties geuite zorg, 
dat dit systeem onduidelijk zou zijn, voldoende grond mist. 
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3.2.3. De zelfstandige wethouder 

Zoals in het voorgaande reeds kort is aangestipt is de toenemende 
zelfstandigheid van de wethouder binnen het college een bestuurlijke 
realiteit. Zeker geldt dat voor de grotere gemeenten, die kunnen beschikken 
over full-time bestuurders. Die verzelfstandiging doet zich voor in alle 
stadia van besturen: bij de beleidsvoorbereiding, bij het nemen van 
beslissingen en bij de beleidsuitvoering. In vele gevallen oefent de wethouder 
op eigen gezag bevoegdheden van burgemeester en wethouders uit. Hij is 
degene, die voor het college feitelijk beslissingen neemt, stellig met 
instemming van het college, maar zonder dat het college kennis draagt van 
de concrete besluiten. Van verschillende kanten is dan ook gepleit voor het 
in de wet opnemen van mogelijkheden tot delegatie ten einde een reële 
juridische basis te bieden voor een feitelijk toch reeds bestaande situatie. 
Ook zouden - in deze pleidooien - de bestuurlijke verhoudingen duidelijker 
kunnen worden indien ook formeel de beslissingen worden genomen door 
de wethouder die deze feitelijk neemt. 

Wij hebben ons in het kader van dit wetsontwerp terdege beraden op de 
vraag welke maatregelen als gevolg van deze ontwikkelingen noodzakelijk 
zijn. Doordat in het ontwerp is getracht een systematisch en duidelijk 
onderscheid aan te brengen tussen delegatie en mandaat, hebben wij het 
vraagstuk van de zelfstandige wethouder vooral toegespitst op de vraag of 
wethouders bevoegdheden onder eigen verantwoordelijkheid moeten 
kunnen gaan uitoefenen (delegatie) of dat het college te allen tijde verant-
woordelijk dient te blijven voor de feitelijke bevoegdheidsuitoefening door 
wethouders (mandaat). Op het onderscheid tussen delegatie en mandaat 
wordt verder uitvoerig ingegaan in paragraaf 4.2 van deze toelichting. 

Wij zijn van mening dat, hoezeer ook de feitelijke situatie zich heeft 
ontwikkeld in de richting van de zelfstandige wethouder, het belang van 
eenheid in het beleid blijft vragen om een collegiale verantwoordelijkheid 
voor de behartiging van het door burgemeester en wethouders te voeren 
bestuur. Juist de collegiale verantwoordelijkheid en het feit dat de verzelf-
standiging van de wethouders binnen het wettelijke kader van die collegiale 
verantwoordelijkheid plaatsvond, heeft naar onze mening voorkomen, dat 
de zogenaamde verkokering in de gemeentelijke sfeer op ontoelaatbare 
wijze om zich heen greep. Delegatie van een deel van het bestuur aan een 
afzonderlijke wethouder zou tot gevolg hebben dat dat deel volledig voor 
de politieke verantwoordelijkheid zou komen van die afzonderlijke wethouder 
en aan het collegiale bestuur zou worden onttrokken. De collegiale verant-
woordelijkheid zou beperkt blijven tot het delegatiebeleid zelf. Indien het 
college of enkele leden het nodig zouden achten het optreden van de 
wethouder te corrigeren - bij voorbeeld met het oog op beleidsintegratie of 
uit politieke overwegingen - is dat bij een delegatie onmogelijk. Men zou 
slechts kunnen overgaan tot intrekking van het delegatiebesluit. Dit zal 
ongetwijfeld aanleiding kunnen geven tot bestuurlijke of politieke spannin-
gen. Ten slotte wijzen wij erop, dat het via delegatie versterken van de 
positie van de zelfstandige wethouder coördinatie en integratie op ambtelijk 
niveau zou bemoeilijken. 

Overwogen is nog de delegatiemogelijkheid te beperken tot uitvoering 
van college- c.q. raadsbesluiten. Dit is echter niet wenselijk. Collegebesluiten 
kunnen immers het karakter hebben van een soort kaderbesluit, waarvan 
de uitvoering bestaat uit het nemen van een reeks van (deel-)besluiten die 
meestal bepaald niet van bestuurlijke zwaarte en publiek belang zijn 
ontbloot. Van deze mogelijkheid is dan ook afgezien. Tegen delegatie van 
uitvoering van besluiten van raad, college of burgemeester aan ambtenaren 
bestaat veel minder bezwaar omdat dit betrekking zal hebben op de 
«technische» uitwerking van besluiten die veel minder bestuurlijk-politieke 
gevolgen heeft. 

In het onderhavige wetsontwerp is gekozen voor de figuur dat bevoegd-
heden van het college door de wethouder in mandaat worden uitgeoefend. 
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Op deze wijze kan een spreiding van bevoegdheden over de afzonderlijke 
collegeleden worden bereikt zonder dat het college als geheel zijn invloed 
op de uitoefening van de bevoegdheden teveel uit handen geeft. Het 
college blijft immers voor de uitoefening van de bevoegdheid verantwoor-
delijk en kan te dien aanzien alle aanwijzingen geven, ook in incidentele 
gevallen. Deze constructie wordt in de adviezen in sterke mate onderschre-
ven. 

Hoewel het mandaat in het algemeen geen wettelijke grondslag behoeft, 
zoals in paragraaf 4.2 zal worden uiteengezet, is met betrekking tot het 
mandaat aan wethouders een uitzondering gemaakt in artikel 167. Op deze 
wijze wordt duidelijk vastgelegd dat mandaat aan collegeleden in beginsel 
mogelijk is. Bovendien wordt de verhouding tussen het college en zijn 
leden voor wat betreft de bevoegdheden duidelijk geregeld. 

3.2.4. De collegevorming 

In paragraaf 3.2.1 is reeds gewezen op de opkomst van meerderheidscol-
leges. Hoewel het functioneren van meerderheidscolleges in de praktijk 
soms tot enige problemen aanleiding blijkt te geven, zou het naar onze 
mening minder juist zijn indien de wetgever dergelijke colleges zou 
verbieden. Afgezien van het feit, dat het vanwege de samenstelling van de 
raad niet altijd mogelijk is afspiegelingscolleges te vormen, waarin alle 
raadsfracties zijn vertegenwoordigd, zou een dergelijk verbod ook een te 
vergaande bemoeienis betekenen van de wetgever met de wijze waarop de 
plaatselijke gemeenschappen hun politieke besluitvorming willen vormge-
ven. 

Wel is het naar onze mening uit het oogpunt van het algemeen belang, in 
casu de bestuurbaarheid van de gemeente, gewenst dat de wetgever ook 
in dit opzicht een regeling treft ter bescherming van de positie van raads-
minderheden. Belangrijk is dat bij de collegevorming de nodige zorgvuldig-
heid in acht wordt genomen door alle betrokken partijen. Bij de kabinets-
formaties is het een staatsrechtelijke gewoonte geworden dat de verschil-
lende fracties worden gehoord door de Koningin en de (in)formateur. Bij de 
vorming van colleges van burgemeester en wethouders gebeurt het de 
laatste jaren daarentegen nog wel eens dat bepaalde fracties niet betrokken 
worden bij de formatie. Dit heeft bezwaren, omdat de betrokken fracties, 
anders dan verwacht mocht worden op grond van hun partijprogramma, 
misschien toch zouden willen samenwerken met de andere fracties in het 
college. 

De zojuist genoemde zorgvuldigheid wordt bevorderd door het volgen 
van bepaalde regels bij de vorming van het college. De formatie kan 
daardoor zakelijker verlopen dan nu soms het geval is. Er wordt dan ook in 
artikel 36, tweede lid, voorgeschreven dat de raad pas beslist over de 
wethoudersbenoemingen, nadat een aan de betreffende raadsvergadering 
voorafgaande bijeenkomst is belegd ten einde overleg te voeren tussen 
alle in de raad vertegenwoordigde groeperingen over de benoeming van 
de wethouders. Op deze wijze wordt een in de meeste gemeenten reeds 
bestaand goed gebruik uitgebouwd tot een verplichting voor alle gemeenten. 
Door middel van deze bepaling kan de positie van raadsminderheden 
worden versterkt. 

De verplichting tot vooroverleg is in de adviezen over het algemeen met 
enige scepsis ontvangen. Men vroeg zich af of de bepaling enig praktisch 
effect ten bate van raadsminderheden zou opleveren. Aan de andere kant 
werd de verplichting toch ook wel als een handreiking en houvast voor 
raadsminderheden gevoeld. Verder kan nog worden gewezen op het in 
1982 gehouden congres van de VNG over collegevorming. Het congres 
was in grote meerderheid van mening dat alle raadsfracties dienen te 
worden uitgenodigd voor overleg over de collegevorming. Het bovenstaande 
geeft ons voldoende aanleiding om de verplichting tot overleg te handhaven, 
aangevuld met de verplichting een verslag van het overleg aan de raad 
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voor te leggen. Wij achten dit verslag van belang omdat daaruit in voorko-
mend geval moet blijken waarom bepaalde raadsfracties niet in het college 
zullen zijn vertegenwoordigd. 

Een aantal andere maatregelen ter bescherming van de positie van 
raadsminderheden is reeds besproken in paragraaf 3.1.6 zodat hiervoor 
naar deze paragraaf wordt verwezen. 

3.2.5. De belangrijkste andere voorgestelde maatregelen met betrekking 
tot het college van burgemeester en wethouders 

Het aantal wethouders 

Voorgesteld wordt de regeling van het aantal wethouders in een gemeente, 
vervat in artikel 86 van de huidige gemeentewet, meer aan de praktijk aan 
te passen. De huidige regeling kent slechts drie categorieën gemeenten 
(onder de 20000 inwoners, 20000-100 000 inwoners, en boven de 100000 
inwoners), waarbij in de twee laatste categorieën een zekere differentiatie 
in aantal wethouders mogelijk is (20 000-100 000 inwoners: 3 of 4 wethou-
ders; boven de 100000 inwoners: 4,5 of 6 wethouders). Onder goedkeuring 
van gedeputeerde staten kan bij de twee laatste categorieën gemeenten 
van deze aantallen worden afgeweken. Het bezwaar van de huidige 
regeling is vooral dat binnen de drie categorieën gemeenten het maximum-
aantal wethouders, dat door de raad kan worden benoemd zonder daarvoor 
de goedkeuring van gedeputeerde staten te moeten vragen, in de regel te 
laag is gebleken. In zeer veel gevallen is dit aantal met toestemming van 
gedeputeerde staten hoger gesteld. Een aanpassing aan de praktijk is 
noodzakelijk. De oorzaak van de veelvuldige afwijking van het aantal 
wethouders naar boven is onder meer, dat het aantal wettelijk onderscheiden 
categorieën te klein is. Wij hebben, uitgaande van de in de praktijk voorko-
mende aantallen wethouders, besloten tot een wijziging in de categorie-
indeling. Wij hebben hierbij de resultaten van het in opdracht van de VNG 
en ons verrichte onderzoek naar de positie van wethouders1 tot uitgangspunt 
genomen. Uit dat onderzoek zijn aantallen wethouders naar voren gekomen 
waarvan wij de gemiddelden in de tabel van artikel 35 bijna geheel hebben 
overgenomen. Daarbij is tevens de mogelijkheid gegeven van afwijking 
met één naar boven of naar beneden. Het minimum blijft echter twee 
wethouders. Wij menen dat de afwijking niet aan goedkeuring van gedepu-
teerde staten behoeft te worden onderworpen. Eventuele motieven 
daarvoor wegen onvoldoende zwaar. De categorie-indeling sluit zoveel 
mogelijk aan bij die welke voor de wedde van wethouders wordt gehanteerd. 

Wethouders benoemd door en uit de raad 

De Werkgroep herziening gemeentewet heeft voorgesteld dat voor 
vervulling van een tussentijds opengevallen wethoudersplaats ook iemand 
die geen raadslid is tot wethouder kan worden benoemd. De Werkgroep 
meende dat hiermee een antwoord kan worden gegeven op de problemen 
die zich met name in de grote gemeenten wel eens voordoen bij de 
vervulling van tussentijdse vacatures. Wij menen dat het voorstel van de 
Werkgroep niet moet worden overgenomen. Ook in de adviezen is de 
mogelijkheid om een wethouder van buiten de raad te benoemen algemeen 
afgewezen. Een belangrijk bezwaar vinden wij dat het niet in een monistisch 
bestel past wanneer de wethouder ook van buiten de raad afkomstig kan 
zijn. Voorts zal de mogelijkheid, dat een niet gekozen bestuurder aantreedt 
kunnen leiden tot een verdere aantasting van de band tussen kiezer en 
bestuurder. Het door de Werkgroep gesignaleerde probleem is overigens 
minder groot geworden door een wijziging van de Kieswet (Wet van 25 
maart 1981, Stb. 140), tot verhoging van het maximum aantal namen op 

1 Wethouders in Nederland, VNG, 1980. k a n d i d a t e n l i j s t e n . 
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Ontslag wethouder 

De mogelijkheid van ontslag door de raad van een wethouder bij gebleken 
gebrek aan vertrouwen van de raad is in dit ontwerp gehandhaafd (artikel 
49). Deze bevoegdheid van de raad vloeit rechtstreeks voort uit het primaat 
van de raad en kan van wezenlijk belang zijn om een verstoorde relatie 
raad-wethouder(s) te beëindigen. Eventuele waarborgen tegen een 
onzorgvuldig gebruik van deze bevoegdheid liggen besloten in de Arob-
procedure. 

In een aantal adviezen en in de literatuur is gepleit voor de mogelijkheid 
van collectief ontslag van wethouders. De huidige gemeentewet opent 
evenals het ontwerp van de Werkgroep alleen de mogelijkheid om aan een 
individuele wethouder ontslag te verlenen. De adviezen hebben ons na 
enige overweging ervan overtuigd dat ook de mogelijkheid van collectief 
ontslag van wethouders in de wet moet worden opgenomen. Een belangrijk 
uitgangspunt van de Gemeentewet vormt immers het beginsel van 
collegiaal bestuur. In overeenstemming hiermee vestigt artikel 168 een 
verantwoordingsplicht van collegelid èn college voor het gehele collegebe-
leid. Hieruit, en uit het primaat van de raad, vloeit logisch voort dat indien 
de raad het vertrouwen in het college als zodanig heeft verloren, de raad 
de mogelijkheid dient te bezitten om de door hem benoemde leden van het 
college collectief te ontslaan. Wij hebben de mogelijkheid tot collectief 
ontslag opgenomen in artikel 49. Wij vinden het wel noodzakeijk dat de 
leden van het college over een dergelijk ontslagbesluit kunnen meestemmen. 
Het betreft hier immers een zeer belangrijke beslissing van de raad in zijn 
geheel. Voorts zou het verbod aan het college om over het besluit omtrent 
collectief ontslag mee te stemmen, tot het ongewenste gevolg kunnen 
leiden dat in feite de raad in minderheid beslist over het politieke lot van 
het college. Dit geval zou zich met name kunnen voordoen in kleine 
gemeenten, waar het aantal collegeleden in verhouding tot het aantal 
raadsleden vrij groot is. 

Dit standpunt heeft tot gevolg dat ook bij ontslag van een of enkele 
wethouders deze kunnen meestemmen. Het is immers onmogelijk in dit 
opzicht een grens te trekken. Principieel is dat bovendien niet aanvaardbaar, 
omdat ook bij ontslag van enkele of één wethouders bovengenoemde 
argumenten, zij het wellicht in mindere mate, opgaan. Wij hebben op 
grond van het bovenstaande artikel 28 dan ook niet van toepassing 
verklaard op besluiten van de raad op basis van artikel 49 of 50. 

Regeling bestuursvacuüm 

Bezien is in hoeverre een oplossing kan worden geboden voor bepaalde 
gevallen, waarin een bestuursvacuüm dreigt te ontstaan ten gevolge van 
een niet tijdige vorming van het college van burgemeester en wethouders 
of ten gevolge van een tussentijds ontslag of overlijden van een wethouder. 

Het eerste geval doet zich voor, wanneer in de eerste vergadering van de 
nieuwe raad geen benoeming van de wethouders plaatsvindt. Het gevolg 
zou zijn, dat er vanaf dat tijdstip geen college van burgemeester en wet-
houders meer zou zijn, hetgeen een bestuursvacuüm zou betekenen. Tot 
op heden heeft zich deze situatie zeer zelden en dan nog slechts kort 
voorgedaan. De collegevorming is ten gevolge van het streven naar 
beleidsakkoorden vaak echter steeds meer tijd gaan vergen. Verder moet 
rekening worden gehouden met de onlangs in werking getreden wijziging 
van de Kieswet waarbij de gemeenteraadsverkiezingen zijn vervroegd en 
de periode tussen de verkiezing en het eerste optreden van de raad 
aanzienlijk is verkort. Dat betekent dat nu serieus rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid dat in het begin van de zittingsduur van 
een nieuwe raad gedurende een korte periode nog geen nieuw college van 
burgemeester en wethouders aanwezig is. In artikel 41 hebben wij in 
verband hiermee de regeling getroffen dat de burgemeester gedurende die 
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periode het dagelijks bestuur blijft waarnemen. Voor een nadere motivering 
en toelichting op deze regeling zij verwezen naar de toelichting op artikel 
41. 

Het tweede geval doet zich voor, wanneer ten gevolge van een tussentijds 
ontslag of overlijden het aantal wethouders in een gemeente onder het 
wettelijk voorgeschreven minimum-aantal van 2 komt. Dit geval komt, zij 
het niet dikwijls, voor. Het gevaar van een bestuursvacuüm behoeft zich bij 
het gedwongen ontslag niet voor te doen, omdat de raad er voor kan 
zorgen dat pas ontslag wordt verleend, wanneer een nieuwe wethouder 
kan worden benoemd. Bij vrijwillig ontslag zou een dergelijk gevaar wel 
bestaan, namelijk als de wethouder op staande voet ontslag neemt en dit 
ontslag terstond zou ingaan. Het lijkt gewenst in dat geval het ontslag pas 
te laten ingaan met ingang van de dag, gelegen één maand na de dag 
waarop de wethouder zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn 
opvolger de benoeming heeft aanvaard (artikel 42). 

Bezoldiging van wethouders, neveninkomsten en nevenfuncties 

In het onderhavige ontwerp wordt in artikel 43 voorgesteld de bezoldiging 
van de wethouders bij algemene maatregel van bestuur te regelen. Dit is 
een codificatie van de bestaande praktijk waarbij gedeputeerde staten, die 
nu formeel de bezoldiging vaststellen, zich plegen te houden aan het door 
de Kroon gevoerde bezoldigingsbeleid bij haar goedkeuring van de 
desbetreffende besluiten van gedeputeerde staten. Bovendien zal de Kroon 
op deze wijze beter dan bij de hantering van haar goedkeuringsbeleid in 
staat zijn in beginsel de rechtsgelijkheid te bevorderen tussen de wethouders 
van de verschillende gemeenten. In deze algemene maatregel van bestuur 
kunnen tevens andere voorzieningen op financieel terrein worden getroffen 
die samenhangen met het wethoudersambt. Overigens wijzen wij erop dat 
de laatstbedoelde regeling al is opgenomen in artikel 100 van de huidige 
gemeentewet, zoals dat is aangevuld bij Wet van 17 mei 1985 (Stb. 321). 

Daarnaast is in artikel 43 bepaald, dat wethouders geen vergoedingen 
mogen ontvangen voor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties die zij 
uit hoofde van hun wethoudersambt vervullen. Het kan hierbij gaan om de 
inkomsten uit bestuursfuncties van gemeenschappelijke regelingen of van 
privaatrechtelijke instellingen waarin de betrokken gemeenten participeren. 
Deze regeling beoogt te voorkomen dat werkzaamheden die geacht kunnen 
worden te behoren tot de normale wethouderswerkzaamheden en waarvoor 
derhalve de wethoudersbezoldiging reeds een redelijke honorering biedt 
nog eens afzonderlijk worden gehonoreerd. Voor een verdere uiteenzetting 
van een en ander zij verwezen naar de toelichting op artikel 43. Ten aanzien 
van de nevenfuncties die niet met het wethoudersambt samenhangen is in 
artikel 44 een plicht tot openbaarmaking daarvan vastgelegd. Dit in navolging 
van het bestaande gebruik bij ministers, staatssecretarissen, leden Raad 
van State e.d. 

Onverenigbare betrekkingen 

In artikel 45 is een regeling opgenomen die - naast de krachtens artikel 
14 voor raadsleden en dus ook voor wethouders geldende incompatibilitei-
ten - als onverenigbare betrekkingen aanwijst die van provinciale en 
rijksambtenaren werkzaam in het kader van het toezicht op de gemeente en 
de functie waarin men door de wet of door een algemene maatregel van 
bestuur geroepen wordt het gemeentebestuur van advies te dienen. 
Verwezen zij verder naar de toelichting bij artikel 45. 

3.3. De burgemeester 

3.3.1. Algemeen 

De rol van de burgemeester in het gemeentebestuur heeft in de loop der 
jaren een aanzienlijke wijziging ondergaan. Lag aanvankelijk het accent 
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mede op zijn relatie tot het centrale gezag, langzamerhand ontwikkelde het 
burgemeestersambt zich tot een typisch gemeentelijke functie. In de 
Grondwet wordt de burgemeester alleen als orgaan van de gemeente 
genoemd, in tegenstelling tot de commissaris van de Koning, die tevens 
met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie kan 
worden belast. In enkele onderdelen van de functie van de burgemeester 
komt enige zorg voor andere dan strikt gemeentelijke belangen naar voren, 
zoals in de verplichting om besluiten die de burgemeester in strijd acht met 
de wet of het algemeen belang aan de Kroon ter vernietiging voor te 
dragen. Voor het overige echter is de burgemeester steeds meer een 
volledig gemeentelijk orgaan geworden. Hij is in vele gevallen de stuwende 
kracht in het gemeentebestuur, die mede vorm geeft aan de ontwikkelingen 
ter plaatse. Hiervan is met name in die gemeenten sprake waar hij de enige 
full-time bestuurder is. De erkenning van bovengenoemde verschuiving 
leidde in 1969 reeds tot de invoering van de verantwoordingsplicht van 
burgemeester jegens de raad voor het door hem gevoerde bestuur. 

Ook de politisering waarover in paragraaf 3.1.1 reeds is gesproken heeft 
zijn sporen nagelaten in de gedachtenvorming rond taak en functie van de 
burgemeester en wenselijkheid van verruiming van raadsinspraak 
bij de benoeming van de burgemeester. De burgemeester heeft als voorzitter 
van de raad en als voorzitter en lid van het college van burgemeester en 
wethouders in vele gevallen een belangrijke inbreng in de besluitvorming 
binnen deze organen en in het optreden van het gemeentebestuur naar 
buiten toe. Hierbij worden politieke keuzen gemaakt, ook door de burge-
meester, zij het dat deze zich daarbij rekenschap zal moeten geven door het 
boven de partijen staande karakter van zijn of haar functie. Onmiskenbaar 
oefent hij invloed uit op het plaatselijke politieke krachtenveld en op de 
vormgeving van de lokale samenleving. In een aantal gemeenten heeft de 
bewustwording van deze aspecten van het burgemeestersambt, gekoppeld 
aan het feit dat de burgemeester een benoemde, en niet een gekozen 
functionaris is, geleid tot een terugdringing van zijn rol in het college van 
burgemeester en wethouders ten gunste van de wethouders. In grotere 
gemeenten is een beperking van de portefeuille van de burgemeester tot 
zijn wettelijke taken en representatie, stimulering en coördinatie van het 
gemeentelijk beleid overigens veelal geboden omdat met die werkzaamhe-
den reeds een volledige dagtaak is gemoeid. 

Bij de behandeling van de voorstellen tot herziening van de Grondwet is 
het strijdpunt benoeming of verkiezing van de burgemeester beslecht ten 
gunste van benoeming door de Kroon. In dit ontwerp wordt hiervan dan 
ook uitgegaan. Wij hechten er echter veel waarde aan dat daarbij, meer 
dan nu het geval is, wordt gewaarborgd dat de raad wordt ingeschakeld bij 
de benoeming van de burgemeester en dat ook de procedure duidelijk 
wordt geregeld. Wij willen daarmee tevens bewerkstelligen dat duidelijkheid 
ontstaat over de functie en de plaats van de in verschillende gemeenten 
reeds bekende vertrouwenscommissies en dat de geheimhouding in het 
belang van sollicitanlen voldoende wordt gewaarborgd. In de brief van 19 
april 1983 aan de commissarissen van de Koning zijn de regels beschreven 
die vanaf 1 januari 1983 bij burgemeestersbenoemingen worden gevolgd. 
Deze brief vormt de afsluiting van het overleg en de briefwisseling over dit 
onderwerp met de commissarissen en met de Tweede Kamer. De beschrij-
ving van de regels vat drie eerdere brieven aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer samen, te weten de brieven van de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken Wiegel d.d. 1 juni 1978, van minister Rood d.d. 8 
oktober 1982 en van de eerste ondergetekende d.d. 24 december 1982 
(kamerstukken II, 1982-1983, 17 369, respectievelijk de nrs. 9, 6 en 8). 

In de door ons voorgestane benoemingsprocedure wordt eerst door de 
gemeenteraad, indien gewenst in aanwezigheid van de commissaris van 
de Koning, een profielschets opgesteld. Deze profielschets en een beschrij-
ving van de gemeente worden aan de sollicitanten gestuurd. De raad kan 
vervolgens een vertrouwenscommissie instellen waarvan hij de samenstel-
ling en werkwijze (waaronder de geheimhouding) regelt. Deze commissie 
kan zich namens de raad een oordeel vormen over een aantal door de 
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commissaris geselecteerde kandidaten, waarbij de vertrouwelijkheid en 
geheimhouding gewaarborgd moeten zijn. De vertrouwenscommissie kan 
de geselecteerde kandidaten oproepen voor een gesprek en brengt van 
haar bevindingen verslag uit aan de commissaris van de Koning. De door 
de commissaris geselecteerde kandidaten nemen vrijwillig contact op met 
de vertrouwenscommissie. Dit betekent dat voor door de commissaris 
geselecteerde kandidaten die geen contact wensen te hebben met de 
vertrouwenscommissie de kans op benoeming daardoor niet vermindert. 
De aanbeveling van de commissaris, waarin onder andere wordt ingegaan 
op de gevoelens van de vertrouwenscommissie wordt, met de mening van 
de vertrouwenscommissie aan de minister gezonden. De minister maakt 
zijn voordracht voor de Koningin op. 

Wij achten het wenselijk de geschetste procedure in grote lijnen in de 
Gemeentewet te verankeren. Dat is gebeurd in artikel 63. Hiermee sluiten 
wij tevens aan bij de door de Tweede Kamer op 28 oktober 1982 aangenomen 
motie-Koning/Van der Sanden (kamerstukken II, 1982-1983, 17369, nr. 5), 
waarin de Kamer zich voor wettelijke verankering van de inspraak door de 
raad uitsprak. De herbenoeming van de burgemeester wordt vooralsnog 
buiten de intensivering van de inspraak gelaten omdat het vraagstuk van 
de rechtspositie van de burgemeester, dat hierbij zo nauw is betrokken, 
nog nadere bestudering vergt. Ook is het gevaar niet denkbeeldig, dat een 
burgemeester zich als afhankelijke van de raad gaat gedragen, wanneer de 
inspraak van de gemeenteraad bij herbenoeming wordt geregeld op de 
wijze zoals voorgesteld in de nota van 30 maart 1982 inzake de intensivering 
van de inspraak (kamerstukken II, 1982-1983, 17369, nr. 2, blz. 21). 

3.3.2. De bevoegdheden van de burgemeester 

In het bestaande stelsel van bevoegdheidstoekenningen aan de burge-
meester hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht om de positie van 
de burgemeester ten opzichte van de andere gemeentelijke organen 
duidelijk af te bakenen. 

Een van de belangrijkste taken van de burgemeester blijft de zorg voor 
de handhaving van de openbare orde. In het onderhavige wetsontwerp 
wordt in artikel 171 aan deze taak een algemene grondslag gegeven. De 
huidige gemeentewet bevatte slechts een impliciete grondslag in het 
opschrift van paragraaf 2 van het aan het dagelijks bestuur van de gemeente 
gewijde hoofdstuk, terwijl daarbuiten artikel 35 van de Politiewet nog deze 
taak van de burgemeester vermeldt. De taak van de burgemeester tot 
handhaving van de openbare orde wordt in bijzondere wetten die veelal 
betrekking hebben op bijzondere aspecten en onderdelen van de openbare 
orde nader uitgewerkt en geregeld. 

In het onderhavige wetsontwerp is de zorg voor de handhaving van de 
openbare orde exclusief aan de burgemeester opgedragen. De handhaving 
van de openbare orde bestaat uit het feitelijk herstellen en bewaren van de 
openbare orde. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van controles en 
surveillances, het geven van bevelen, het afzetten van gebouwen en 
dergelijke. De burgemeester is met deze taak belast omdat hij als éénhoofdig 
orgaan bij uitstek tot de op dit gebied vereiste snelle en doeltreffende 
besluitvorming in staat is. Daarnaast maakt zijn speciale positie, onder 
meer blijkend uit zijn gezag over de politie waar het de handhaving van de 
openbare orde betreft en zijn opperbevel bij brand, hem bij uitstek geschikt 
voorde uitoefening van deze taak, waarbij soms ook boven-lokale belangen 
een rol spelen. 

In overeenstemming met bovengenoemde exclusieve verantwoordelijk-
heid van de burgemeester wordt in artikel 181 bepaald dat de raad geen 
algemene regels mag stellen waarmee de burgemeester bij de taakuitoefe-
ning op dit punt rekening moet houden. Ook mag de raad, zoals thans 
reeds krachtens jurisprudentie geldt, geen beroep op zich zelf openstellen 
van beslissingen van de burgemeester op dit terrein. Artikel 221 van de 
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huidige gemeentewet (het toezicht op openbare samenkomsten en derge-
lijke) wordt in moderne bewoordingen gehandhaafd in artikel 173, eerste 
lid. Gelet op de exclusieve verantwoordelijkheid van de burgemeester op 
dit terrein en in aansluiting op de bestaande jurisprudentie wordt in het 
tweede lid van artikel 173 bepaald dat slechts de burgemeester mag 
worden belast met de uitvoering van raadsverordeningen voor zover 
betrekking hebbende op dat toezicht. 

In deze paragraaf mogen niet onvermeld blijven de bevoegdheden van 
burgemeester ter zake van hulpverlening en rampenbestrijding. Hierbij 
denken wij niet alleen aan zijn optreden op grond van artikel 172 van het 
ontwerp (het opperbevel bij brand, alsmede bij ongevallen anders dan bij 
brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft) en artikel 11 van de 
Rampenwet (opperbevelhebber in geval van een ramp of van ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan) maar ook aan zijn bevoegdheid tot het 
geven van bevelen zoals neergelegd in de gemeentelijke brandbeveiligings-
verordening. Ook wijzen wij volledigheidshalve erop dat in tal van bijzondere 
wetten aan de burgemeester bevoegdheden zijn toegekend, gericht op het 
bestrijden of voorkomen van dreigende rampen (bij voorbeeld artikel 44 
van de Kernenergiewet). 

De bestaande bevoegdheid van de burgemeester tot het geven van 
noodbevelen en het vaststellen van noodverordeningen is in de artikelen 
174 en 175 overgenomen. 

Nieuw is artikel 176 waarin hij wordt belast met de zorg voor de civiele 
verdedigingsvoorbereiding. 

Het onderhavige ontwerp opent de mogelijkheid dat een aantal aan de 
burgemeester toegekende bevoegdheden aan een commissie kan worden 
toegekend (artikel 178) of aan ambtenaren (artikel 177). Deze delegatiemo-
gelijkheden zijn mede opgenomen om een wettelijke basis te bieden voor 
spreiding van bevoegdheden van de burgemeester over andere organen. 
Op de delegatieproblematiek wordt verder ingegaan in paragraaf 4.2. 
Delegatie aan een commissie van burgemeestersbevoegdheden op het 
terrein van de openbare orde is gelet op zijn exclusieve verantwoordelijkheid 
op dit terrein niet toegestaan (zie artikel 178). 

Voor een verdere uiteenzetting over het bovenstaande zij verwezen naar 
de toelichting op de artikelen 171-181. 

3.3.3. Belangrijkste andere wijzigingen ten aanzien van de burgemeester 

Inkomsten uit nevenfuncties 

Evenals ten aanzien van de wethouders isten aanzien vande burgemeester 
bepaald dat hij geen vergoedingen mag ontvangen voor werkzaamheden 
verricht in nevenfuncties die hij vervult uit hoofde van het burgemeesters-
ambt (artikel 67). De ratio hiervan is dezelfde als bij de wethouder. Hiervoor 
zij dan ook verwezen naar de toelichting op artikel 43, vierde lid. Verder 
dient ook de burgemeester - evenals de wethouders - zijn nevenfuncties 
die niet met zijn ambt samenhangen openbaar te maken (artikel 68). 

Onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen 

In artikel 69 wordt voorgesteld het burgemeestersambt onverenigbaar te 
verklaren met onder meer de functie van secretaris (het artikel spreekt van 
gemeente-ambtenaren in het algemeen) omdat het hier niet alleen twee 
belangrijke maar ook twee wezenlijk verschillende functies betreft. Voor de 
zittende ambtsdragers zal ter zake een overgangsregeling worden getroffen. 
Ook wordt het burgemeestersambt onverenigbaar verklaard met het 
raadslidmaatschap omdat de onafhankelijke positie van de burgemeester 
hierbij gebaat is. Verder is de opsomming van onverenigbare betrekkingen, 
opgenomen in de artikelen 68 en 69 van de huidige gemeentewet, vervallen. 
Voor een en ander zij verder verwezen naar de toelichting op artikel 69. 
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Voorts zij voor wat betreft de verboden handelingen verwezen naar de 
toelichting op artikel 70. 

HOOFDSTUK 4. DIVERSE VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT DE 
GEMEENTEWET 

4.1. Autonomie en medebewind 

4.1.1. Algemeen 

De Werkgroep herziening gemeentewet stelde zich in het algemeen deel 
van de door haar ontworpen memorie van toelichting op het standpunt dat 
aan het onderscheid tussen autonomie en medebewind als twee categorieën 
van gemeentelijke werkzaamheden nauwelijks enig verschil in rechtsgevolg 
meer is verbonden. Desalniettemin bleef de Werkgroep de termen autonomie 
en medebewind gebruiken. Zij beschouwde deze begrippen in het voetspoor 
van het grondwetsherzieningsontwerp inzake provincies en gemeenten als 
twee belangrijke structuurelementen binnen het totale, één geheel vormende 
veld van werkzaamheden van de gemeente. Daarbij streefde zij ernaar 
bepalingen die thans nog aanleiding geven tot twijfel of waarin rechtsge-
volgen worden verbonden aan het onderscheid tussen autonomie en 
medebewind, zodanig te redigeren dat voor een dergelijke twijfel onder de 
nieuwe Gemeentewet geen plaats meer zou zijn. 

Mede gelet op de adviezen en de literatuur over dit onderdeel van het 
rapport van de Werkgroep lijkt het ons wenselijk op deze plaats in de 
toelichting op dit vraagstuk in te gaan. Daarbij besteden wij in de eerste 
plaats aandacht aan de historische achtergrond van het onderscheid 
autonomie - medebewind en aan de samenhang tussen dit onderscheid en 
de driekringenleer. Vervolgens gaan wij in op de vraag of aan het onderscheid 
autonomie - medebewind naar geldend recht rechtsgevolgen worden 
verbonden (de Werkgroep herziening gemeentewet behandelde deze vraag 
in paragraaf 4.1 van het algemeen deel van de memorie van toelichting). 
Tot slot geven wij onze visie op de betekenis die aan het onderscheid 
autonomie - medebewind moet worden gehecht. Overigens merken wij nu 
reeds op dat het in het bestek van een paragraaf van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting vanzelfsprekend niet mogelijk is dit 
vraagstuk uitputtend te behandelen. Wij beperken ons in het navolgende 
dan ook tot enkele hoofdlijnen. 

4.1.2. Historische achtergrond 

Bij de grondwettelijke vormgeving van het Koninkrijk der Nederlanden in 
1814 stonden wat betreft de verhouding tussen de centrale overheid en de 
lagere overheid twee uitgangspunten centraal. Het eerste was dat, in 
reactie op het sterk centraal geregelde Franse stelsel, aan de provincies en 
gemeenten (toen nog steden, districten, heerlijkheden en dorpen geheten) 
de regeling en het bestuur van hun eigen huishouding overgelaten moest 
worden. Het tweede uitgangspunt was dat voorkomen diende te worden 
dat de verbrokkelde bestuurlijke situatie tijdens de Republiek der Verenigde 
Nederlanden weer in het leven geroepen zou worden. Daarom werd reeds 
in de Grondwet van 1814 in een behoorlijke mate van invloed van de 
centrale overheid op de lagere overheden voorzien. Aan deze bestuurlijke 
constructie lag onder meer de gedachte ten grondslag dat elk van de 
bestuurslagen een eigen, zelfstandig uit te voeren takenpakket zou hebben. 
Zowel de grondwetgever als later de gemeentewetgever gingen uit van de 
gescheidenheid van de huishoudingen van Rijk, provincies en gemeenten 
(ook wel aangeduid als driekringenleer). 

Ondanks dit uitgangspunt moet evenwel worden vastgesteld dat de 
wetgever nimmer de grenzen tussen de huishoudingen heeft vastgesteld 
door te bepalen wat nu tot de ene, en wat tot de andere huishouding 
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behoort. Hierdoor werd het fundament onder de kringenleer weggeslagen. 
Tot welke huishouding een bepaalde taak gerekend moest worden was 
reeds in de vorige eeuw in feite niet een juridische vraag, maar een 
beleidsvraag. Dit blijkt reeds uit de memorie van toelichting op de artikelen 
139 en 140 van de provinciale wet van 1850: «Stellige, onmiskenbare 
merken, die voor alle gevallen het provinciaal" van het rijksbelang onder-
scheiden, zijn niet te vinden. Het staat echter vast dat de provinciale 
wetgever zich niet heeft in te laten met onderwerpen van algemeen 
rijksbelang; noch de algemene wetgever met de regeling van het provinciaal 
huishouden. Het eerste kan worden geboden, gelijk in artikel 139 geschiedt; 
het laatste daarentegen voor te schrijven, hoe juist in beginsel, ware een 
ijdel gebod geven. Tegen hetgeen de wet eenmaal heeft bepaald, zullen de 
staten weinig vermogen. Maar men mag aannemen, dat de wetgever 
nimmer, in strijd met artikel 131 der Grondwet, de regeling van provinciaal-
huishoudelijke zaken aan zich trekken zal. Men mag dus veronderstellen, 
dat de regelen, in wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur 
vervat, inderdaad onderwerpen van algemeen belang gelden.». 

Tussen de kringenleer en het onderscheid autonomie - medebewind 
bestond een duidelijk verband. Het bestuur van de eigen huishouding - de 
eigen kring - werd gerekend tot de autonomie. Op dat terrein was de 
invloed van hoger gezag zeer beperkt. Daarnaast konden het provinciaal en 
gemeentelijk bestuur geroepen worden tot medewerking aan het bestuur 
van een andere kring (medebewind). In dergelijke gevallen kon de invloed 
van het hoger gezag vanzelfsprekend veel groter zijn. 

Niettegenstaande dit verband hoefde het verlaten van de kringenleer er 
niet zonder meer toe te leiden dat het onderscheid tussen autonomie en 
medebewind rechtens irrelevant zou worden. Het was immers mogelijk dat 
het bestempelen van bepaalde taken tot medebewind bepaalde rechtsge-
volgen zou hebben. In het verleden is hiervan zeker sprake geweest. 

4.1.3. Verschillen in rechtsgevolg tussen autonomie en medebewind 

Aan het onderscheid autonomie - medebewind werden in het verleden 
de volgende verschillen in rechtsgevolg verbonden: 

1. Een verschil in aansprakelijkheid. Volgens de klassieke leer inzake 
autonomie en medebewind was de gemeente niet aansprakelijk voor in 
medebewind uitgevoerde taken, aangezien zij dan optrad als vertegenwoor-
diger van hoger gezag. Dit verschil is definitief opgeheven door het arrest 
van de Hoge Raad van 16 juni 1950 (NJ 1951, 653). 

2. Een verschil in verantwoordingsplicht. In 1931 werd een slepende 
tegenstelling beslecht door de invoering van artikel 216 in de gemeentewet. 
Hierdoor werd de verantwoording van het college van burgemeester en 
wethouders voor in medebewind uitgevoerde taken met zoveel woorden 
uitgesloten. In 1969 is dit artikel vervangen door artikel 129 van de huidige 
gemeentewet, waarin een algemene verantwoordingsplicht, welke zich dus 
ook uitstrekt tot de behartiging van de medebewindstaken, is neergelegd. 

3. Een verschil in toezicht. Er is wel gesteld, dat de opsomming in de 
artikelen 155 en 156 van de oude Grondwet een limitatieve was. Met 
andere woorden, dat buiten de daar genoemde gemeentelijke besluiten uit 
de autonome sfeer geen andere autonome regelingen aan preventief 
toezicht zouden mogen worden onderworpen. Deze beperking zou dan niet 
gelden voor in medebewind genomen besluiten. Hiertegen kon worden 
ingebracht, dat de gemeentewetgever ook andere dan de genoemde 
besluiten uit de autonome sfeer aan goedkeuring vooraf heeft onderworpen 
zodat de wetgever hier kennelijk geen strijd met de Grondwet aanwezig 
achtte. Voorts kon erop worden gewezen, dat bij de opneming van artikel 
145 van de oude Grondwet in 1956 in de toelichting werd opgemerkt, dat 
de wetgever ook zonder uitdrukkelijke grondwettelijke voorziening bevoegd 
moest worden geacht provinciale besluiten aan de goedkeuring van de 
Kroon te onderwerpen. Opgemerkt zij ten slotte nog, dat de hier aan de 
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orde zijnde strijdvragen rond de artikelen 155 en 156 van de oude Grondwet 
thans tot het verleden behoren, gelet op het feit dat in artikel 132 van de 
huidige Grondwet nog slechts een algemene bepaling over preventief 
toezicht is opgenomen. 

4. Een verschil in toegestane reikwijdte. Er is wel gesteld, dat verorde-
ningen, in medebewind vastgesteld, eerder dan verordeningen, vastgesteld 
op grond van artikel 168 van de huidige gemeentewet, een inbreuk zouden 
mogen maken in de particuliere sfeer. Dat autonome verordeningen dat 
niet mogen, leidde de rechter af uit de tekst van artikel 168, wegens de 
«objectieve» redactie en uit de term «huishouding» in de Grondwet. Van 
een wezenlijk onderscheid tussen autonome en medebewindsverordeningen 
kon en kan in dezen evenwel niet worden gesproken: ook medebewinds-
verordeningen mogen niet onnodig ver ingrijpen in de particuliere sfeer. 
Wel is het zo dat de mate waarin medebewindsverordeningen mogen 
ingrijpen in de particuliere sfeer, voor een belangrijk deel afhangt van de 
medebewindswet. Deze kan vrij vergaande inbreuken in de particuliere 
sfeer door middel van de medebewindsverordeningen legitimeren. 

5. Een verschil in taakverwaarlozingsregeling. In de literatuur is in het 
verleden wel verdedigd, dat op het punt van de taakverwaarlozing een 
onderscheid tussen autonomie en medebewind gemaakt zou moeten 
worden in die zin, dat bij taakverwaarlozing op autonoom terrein de 
afzonderlijke wet, terwijl voor taakverwaarlozing in medebewind de 
gemeenteweteen algemeen geldende regeling zou kunnen geven, waarvan 
de uitvoering in handen zou kunnen worden gelegd van een bestuursorgaan. 
Dit standpunt werd vooral gebaseerd op de tekst van het vierde en vijfde 
lid van artikel 153 van de oude Grondwet. Het vierde lid, dat handelde over 
grove verwaarlozing van regeling en bestuur van de huishouding van de 
gemeente, stelde, dat uitsluitend een wet ter zake voorzieningen kan 
treffen, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in de leden 1 en 2 
van artikel 153 Grondwet, terwijl het vijfde lid, dat handelde over de 
taakverwaarlozing in medebewind, voorschreef dat de wet bepaalt welk 
gezag het gemeentebestuur alsdan vervangt. Dit standpunt bracht met zich 
mee, dat bij taakverwaarlozing op autonoom terrein de wetgever uitsluitend 
zou kunnen ingrijpen indien sprake zou zijn van grove taakverwaarlozing. 
In de wetgevingspraktijk is dit onderscheid evenwel niet in die zin gemaakt. 
De wetgever heeft zich van oudsher op het standpunt gesteld dat, indien 
het gemeentebestuur weigert verplicht voorgeschreven besluiten te 
nemen, daarvoor een algemene verwaarlozingsregeling in de gemeentewet 
kan worden neergelegd, ongeacht of de desbetreffende besluiten tot het 
autonome terrein of tot het medebewindsterrein kunnen worden gerekend. 
Zo is in artikel 240a van de huidige gemeentewet neergelegd dat, indien de 
raad weigert bepaalde door de wet opgelegde uitgaven op de begroting te 
zetten, dit door gedeputeerde staten wordt gedaan, eventueel met vermin-
dering van de overige op de begroting voorkomende uitgaven. Gaat het 
evenwel om een grove taakverwaarlozing - en het staat ter beoordeling 
van de wetgever wanneer een dergelijke situatie zich voordoet - dan is een 
afzonderlijke wet vereist om de noodzakelijk geachte voorzieningen te 
treffen. De wetgever heeft zich in het verleden op dit standpunt gesteld 
zowel bij grove verwaarlozing van het autonome beleidsterrein, als bij 
grove verwaarlozing op medebewindsterrein. In de praktijk zal in de 
meeste gevallen echter sprake zijn van een combinatie van beide, zoals bij 
voorbeeld in de gevallen Beerta in 1933 (Wet van 29 december 1933, Stb. 
770), Opsterland in 1946 (Wet van 23 november 1946, Stb. G 327) en 
Finsterwolde in 1951 (Wet van 20 juli 1951, Stb. 308). 

6. Een verschil in bevoegdheidsverdeling. De huidige gemeentewet lijkt 
een onderscheid aan te brengen tussen autonomie en medebewind door 
de raad op het terrein van de autonomie (artikel 167) en het college van 
burgemeester en wethouders op het terrein van het medebewind (artikel 
151) bevoegd te verklaren. «Lijkt», want de redactie van de artikelen 167 en 
151 van de huidige gemeentewet kan in dit opzicht op meer dan één 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 53 



manier worden uitgelegd, terwijl voorts in dit verband kan worden gewezen 
op het koninklijk besluit van 19 juni 1937 (ARB 1937, 787), waarin door de 
Kroon werd overwogen dat, tenzij het medebewindsorgaan nadrukkelijk is 
aangewezen, de aard van de te treffen voorziening bepalend is voor de 
vraag welk orgaan competent is. Niettemin heeft de Kroon op het punt van 
de bevoegdheidsverdeling de laatste jaren ook enkele uitspraken gedaan, 
die er naar tenderen wel een onderscheid tussen autonomie en medebewind 
aan te houden. Zo vernietigde de Kroon bij koninklijk besluit van 27 maart 
1971, Stb. 164, een verordening van de gemeente Gorinchem, waarin 
bepalingen waren opgenomen over de openbaarheid van besluiten, op 
grond van de overweging dat in de verordening ook regels waren gegeven 
voor het optreden van het college van burgemeester en wethouders en van 
de burgemeester als medebewindsorgaan, hetgeen in strijd werd geoordeeld 
met artikel 151 van de huidige gemeentewet. Daarnaast heeft de Kroon 
bepalingen uit de algemene politieverordeningen van de gemeenten Eelde 
en Leiden vernietigd, waarin was bepaald dat bij de raad beroep kon 
worden ingesteld tegen beschikkingen van de burgemeester, op grond van 
diezelfde algemene politieverordeningen genomen (respectievelijk het 
koninklijk besluit van 14 januari 1976, Stb. 25 en het koninklijk besluit van 
19 augustus 1977, Stb. 514). De overweging hierbij was dat voor zover de 
burgemeester is belast met het nemen van besluiten ter uitvoering van 
deze verordeningen, dat is geschied in het kader van de door de gemeentewet 
aan de burgemeester opgedragen handhaving van de openbare orde. Het 
betreft hier een taak die, tenzij de gemeentewet uitdrukkelijk anders 
bepaalt, bij uitsluiting aan de burgemeester is opgedragen. Hiermee 
verdraagt zich niet, dat door het openstellen van beroep tegen besluiten 
van de burgemeester op de raad, deze zijn besluit in de plaats kan stellen 
van dat van de burgemeester, aldus de Kroon. 

Uit deze jurisprudentie blijkt, dat de Kroon van oordeel is dat de raad 
geen algemene regels mag stellen ten aanzien van de medebewindsbe-
voegdheden van zowel het college van burgemeester en wethouders als de 
burgemeester, noch in beroep zijn oordeel in de plaats mag stellen van 
besluiten van de burgemeester, genomen ter uitvoering van een raadsver-
ordening betreffende de openbare orde. 

4.1.4. Stelsel van het ontwerp 

Uit het vorenstaande is gebleken dat het verschil in rechtsgevolgen 
tussen autonomie en medebewind zeer sterk is vervaagd. Dit ontwerp trekt 
die lijn door, in het voetspoor van de Grondwet en het eindrapport van de 
Werkgroep. 

Het ontwerp handhaaft het onderscheid autonomie - medebewind als 
structuurbepalend element, zonder er nog een verschil in rechtsgevolgen 
aan te verbinden. Ook op het terrein van de bevoegdheidsverdeling, waar 
tot nu toe nog enig verschil viel te constateren, wordt het onderscheid 
autonomie - medebewind niet meer maatgevend. Uitgaande van de 
gedachte dat het primaat bij de raad behoort te liggen, wordt zowel op het 
terrein van de autonome taakbehartiging als op het terrein van het mede-
bewind gekozen voor het systeem waarbij de raad het primair bevoegde 
orgaan is voor zover het gaat om het algemeen bestuur en het college van 
burgemeester en wethouders voor zover het gaat om het dagelijks bestuur. 
Het in artikel 151 van de huidige gemeentewet neergelegde systeem dat, 
wanneer de medebewindswet niet aangeeft welk gemeentelijk orgaan 
bevoegd is, in beginsel het college van burgemeester en wethouders 
bevoegd is, is in het ontwerp dan ook niet gevolgd. De scheidslijn zal 
moeten liggen bij de grens tussen algemeen en dagelijks bestuur. Ten 
einde elke onzekerheid op het punt van de relatieve competentie te vermij-
den, verdient het uiteraard aanbeveling dat de medebewindswet steeds 
aangeeft welk gemeentelijk orgaan bevoegd is. Het gekozen systeem 
inzake het onderscheid algemeen bestuur - dagelijks bestuur dient daarbij 
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voor de medebewindswetgever een richtlijn te zijn. Met het oog op bestaande 
medebewindswetten, waarin het bevoegde gemeentelijke orgaan niet is 
aangewezen, is in artikel 286a als overgangsmaatregel bepaald dat artikel 
151 van de huidige gemeentewetten aanzien van bestaande medebewinds-
wetten van kracht blijft. 

In het gekozen systeem past ook de bevoegdheid van de raad om in 
beginsel algemene regels te stellen waarmee het college en de burgemeester 
rekening dienen te houden bij de uitoefening van hun bij of krachtens de 
Gemeentewet of andere wetten verleende bevoegdheden, ongeacht het feit 
of deze bevoegdheden tot de autonome of tot de medebewindssfeer 
behoren. In paragraaf 3.1.4 is hierop reeds ingegaan. 

Hoewel wij zoals gezegd aan het onderscheid tussen autonomie en 
medebewind als zodanig geen rechtsgevolgen verbinden, worden deze 
sinds jaar en dag ingeburgerde begrippen in de toelichting wel veelvuldig 
gebruikt als aanduiding van de aard van de desbetreffende werkzaamheden. 
De positie van de gemeenten in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat 
brengt immers met zich mee dat gemeenten enerzijds bevoegd zijn 
zelfstandig taken ter hand te nemen, mits zij daarbij niet treden in zaken die 
reeds provinciaal of landelijk geregeld zijn, en anderzijds verplicht zijn mee 
te werken aan de toepassing van hogere regelingen indien dat aan hen 
wordt opgelegd. Door de begrippen autonomie en medebewind wordt op 
pregnante wijze de hoofdstructuur van het door de gemeente gevoerde 
bestuur geschetst. 

Het hanteren van de begrippen autonomie en medebewind als rechtsbe-
grippen zou evenwel tot de gedachte kunnen leiden dat de gemeentelijke 
bestuurswerkzaamheden in twee delen zouden zijn te splitsen, een autonoom 
deel en een medebewindsdeel. Dit nu is naar onze overtuiging niet het 
geval. Autonomie en medebewind, in de vorm zoals hiervoor omschreven, 
zijn te beschouwen als de beide uiteinden van een schaal waartussen het 
gemeentelijk bestuur zich beweegt. In de praktijk is het door de gemeente 
gevoerde bestuur steeds ergens op deze schaal te plaatsen. Die plaats 
wordt bepaald door de mate van vrijheid onderscheidenlijk gebondenheid 
van de gemeente op het betreffende terrein. Of de exacte plaats op de 
schaal hoort tot het terrein van de autonomie of tot dat van het medebewind, 
achten wij juridisch niet relevant. 

Tot besluit van deze paragraaf wijzen wij er nog op dat wij in de artikels-
gewijze toelichting op enkele plaatsen waar dat voor de betrokken bepalingen 
relevant is op dit onderwerp terugkomen. Waar nodig zullen wij op die 
plaatsen ook meer concreet reageren op adviezen en commentaren naar 
aanleiding van het rapport van de Werkgroep herziening gemeentewet. 

4.2. Delegatie en mandaat 

In paragraaf 1.3 is reeds uiteengezet dat wij geen vergaande wettelijke 
differentiatie van de gemeentelijke bestuursinrichting voorstaan. Naar onze 
mening moet de Gemeentewet een uniform kader voor de gemeentelijke 
bestuursinrichting geven en tevens daarbinnen ruimte bieden voor een 
zekere differentiatie op onderdelen, opdat binnen het wettelijk systeem 
voldoende mogelijkheden worden geschapen om de bestuursinrichting toe 
te snijden op specifieke wensen en behoeften van een lokale samenleving. 

Deze differentiatie binnen het gemeentelijk bestuurssysteem kan op 
verschillende wijzen worden nagestreefd. Het minst vérstrekkend via de 
mandaatverlening. Hierbij draagt het bevoegde orgaan (mandans) de 
uitoefening van zijn bevoegdheid op aan een ander, die deze bevoegdheid 
in naam en onder verantwoordelijkheid van de mandans gaat uitoefenen. 
Er is hier in wezen geen sprake van een verschuiving van verantwoordelijk-
heden. De mandans blijft te allen tijde bevoegd algemene of bijzondere 
aanwijzingen te geven en eventueel incidenteel de bevoegdheid zelf uit te 
oefenen. 
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Verderstrekkend is de delegatie van bevoegdheden. Hierbij draagt het 
bevoegde orgaan (delegans) zijn bevoegdheid over aan een ander, die de 
bevoegdheid op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid gaat 
uitoefenen. De delegans kan nog slechts algemene aanwijzingen geven 
dan wel het delegatiebesluit intrekken. Er is bij delegatie duidelijk sprake 
van een verschuiving van politieke verantwoordelijkheden. Dit is een van 
de redenen waarom voor delegatie steeds een wettelijke grondslag wordt 
vereist. Bij mandaat treedt geen verschuiving van verantwoordelijkheden 
op. Voor een mandaatsverhouding wordt in het algemeen dan ook geen 
wettelijke grondslag vereist, hoewel bij mandaatverlening aan niet-onder-
geschikten door sommigen die eis wel wordt gesteld. 

Gezien het wezenlijke verschil tussen beide rechtsfiguren streven wij 
ernaar door systematiek en woordgebruik duidelijk te maken of een 
wettelijke bepaling op delegatie, mandaat of beide betrekking heeft. 
Ingeval van delegatie wordt gesproken van overdracht van bevoegdheden, 
bij mandaat van opdracht. Overigens wijzen wij erop dat in dit ontwerp 
soms ook sprake is van attributie. Onder attributie wordt verstaan het 
toekennen van bevoegdheden aan een orgaan terwijl het toekennende 
orgaan de desbetreffende bevoegdheden niet zelf bezit. In dit ontwerp is 
het woord toekennen gereserveerd hetzij als verzamelterm voor attributie, 
delegatie en mandaat hetzij voor attributie alleen. 

In het systeem van de huidige gemeentewet èn van dit ontwerp wordt de 
mogelijkheid van mandaatverlening aan ondergeschikte ambtenaren 
verondersteld. Daarmee wordt aangesloten bij de in ons bestuursrecht 
geldende regel dat deze mandaatverlening ook zonder uitdrukkelijke 
wettelijke basis is geoorloofd, tenzij een wettelijke bepaling zich daartegen 
verzet (zie onder meer het rapport ABAR, vijfde druk, blz. 46). Slechts in 
enkele gevallen is in de huidige gemeentewet mandaatverlening uitdrukkelijk 
vastgelegd (bij voorbeeld in artikel 75). In dit verband willen wij aandacht 
besteden aan de in het rapport ABAR (vijfde druk, blz. 45) gestelde vraag of 
het leggen van een wettelijke basis in de Gemeentewet voor mandaat door 
het college aan gemeente-ambtenaren niet gewenst is. De commissie-ABAR 
komt tot deze vraag omdat de regeling van de besluitvorming van het 
college van burgemeester en wethouders in artikel 98 van de huidige 
gemeentewet zou kunnen worden opgevat als een belemmering voor 
mandaat door het college aan gemeente-ambtenaren. Het corresponderende 
artikel 56 van dit ontwerp is echter met opzet zo geredigeerd dat niet meer 
kan worden gesteld dat dit artikel zich tegen bedoeld mandaat zou verzetten. 
Het nieuwe artikel heeft immers slechts betrekking op besluiten van het 
college die in vergadering zijn genomen. 

Nu deze mogelijke belemmering in het ontwerp is weggenomen kan ten 
deze geheel worden aangesloten bij de bovengenoemde algemene regel 
dat mandaat aan ondergeschikte ambtenaren ook zonder uitdrukkelijke 
wettelijke basis is geoorloofd, tenzij een wettelijke bepaling zich daar tegen 
verzet. Het loggen van een algemene wettelijke basis in de gemeentewet 
voor mandaat door het college aan gemeente-ambtenaren achten wij dus 
niet nodig en ook niet gewenst. 

Verder kent de huidige wet delegatie van de uitvoering van raadsbesluiten 
aan ambtenaren, delegatie van een aantal met name genoemde bevoegd-
heden van de raad aan burgemeester en wethouders en een ruime moge-
lijkheid tot delegatie van bevoegdheden van de raad en van burgemeester 
en wethouders aan territoriale of functionele commissies. 

Vanuit de praktijk wordt op verruiming van de delegatiemogelijkheden 
aangedrongen. Enerzijds hoopt men hierdoor de raad, het college en de 
burgemeester de mogelijkheid te geven zich te richten op de eigenlijke 
beleidsvoering door die taken over te dragen, die daarvoor niet van 
wezenlijk belang zijn. Anderzijds speelt het argument mee dat door 
delegatie van bevoegdheden kan worden bewerkstelligd dat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij het orgaan dat in feite het besluit 
neemt waardoor een doorzichtiger besluitvormingsproces kan ontstaan. 
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De Grondwet verzet zich niet tegen een verruiming van de delegatiemo-
gelijkheden. Artikel 124 van de Grondwet deelt de regeling en het bestuur 
van de huishouding van de gemeente aan het gemeentebestuur toe en 
artikel 132, eerste lid, laat de spreiding over de gemeentelijke organen aan 
de wetgever over. Artikel 128 stelt de eis dat bij een overdracht van 
autonome bevoegdheden aan andere organen dan raad, college of de 
burgemeester de raad wordt ingeschakeld. 

De wetgever heeft tot taak te beoordelen hoe hij de gemeentelijke 
bevoegdheden over de belangrijkste gemeentelijke organen raad, college 
en de burgemeester wil spreiden en in welke mate hij het wil mogelijk 
maken dat met inschakeling van de raad bevoegdheden aan andere 
gemeentelijke organen worden toegekend. 

Wij zijn ervan uitgegaan dat, waar mogelijk, moet worden ingespeeld op 
de in de praktijk gebleken behoeften. Verruiming van de mogelijkheid tot 
spreiding van bevoegdheden zal echter niet zover mogen gaan dat inbreuk 
wordt gemaakt op wezenlijke elementen van het gemeentelijk bestuurssy-
steem zoals het primaat van de raad en de collegialiteit van burgemeesters 
en wethouders. 

In het algemeen zijn wij van mening dat voor het inschakelen van 
ambtenaren bij de uitoefening van bevoegdheden van burgemeesters en 
wethouders respectievelijk de burgemeester de mandaatsverhouding de 
meest aangewezene is. De relatie tussen college of burgemeester enerzijds 
en ambtenaar anderzijds geeft het verantwoordelijke orgaan aldus voldoen-
de mogelijkheden ook incidenteel in te grijpen indien dat noodzakelijk 
wordt geacht. Alleen op die wijze kan het orgaan zijn verantwoordelijkheid 
waar maken. Zou men in deze gevallen voor een delegatie kiezen, dan zou 
dat het niet gewenste gevolg met zich meebrengen, dat een deel van de 
politieke verantwoordelijkheid verdwijnt omdat de ambtenaar voor de 
uitoefening niet politiek ter verantwoording kan worden geroepen, terwijl 
het college respectievelijk de burgemeester niet ter verantwoording kan 
worden geroepen omdat de bevoegdheid is overgedragen. Er resteert voor 
hen in dat geval slechts de verantwoordelijkheid voor het delegatiebesluit 
en voor het laten voortbestaan van dat besluit. 

Ondanks dit uitgangspunt hebben wij gemeend toch enige, zij het 
beperkte, mogelijkheid van delegatie aan ambtenaren te moeten handhaven 
ten einde gemeentebesturen de gelegenheid te geven om in gevallen 
waarin het om vooral technische uitvoering van besluiten van raad, college 
of de burgemeester gaat, voor delegatie aan ambtenaren te kiezen. Mandaat 
zou in deze gevallen een verkeerde schijn wekken. In het bijzonder wordt 
hierbij gedacht aan een delegatie van bevoegdheden aan haven- en 
marktmeesters (artikelen 165 en 177). 

Het ontbreken van een rechtstreekse relatie raad - ambtenaren maakt dat 
voor spreiding van raadsbevoegdheden de mandaatsfiguur minder in 
aanmerking komt. Dit behoeft overigens geen problemen te geven. De raad 
staan immers, zoals wij nog zullen uiteenzetten, voldoende andere moge-
lijkheden tot bevoegdheidsoverdracht ter beschikking. 

Ook voor de gevallen waarin bevoegdheden van burgemeester en 
wethouders door afzonderlijke wethouders worden uitgeoefend komt de 
mandaatsverhouding het meest in aanmerking. Weliswaar ontbreekt er een 
ondergeschiktheidsrelatie in de enge zin van het woord, maar het feit dat 
de wethouders deel uitmaken van een collegiaal bestuur met een collegiale 
verantwoordelijkheid betekent dat er een wezenlijke mogelijkheid van 
beïnvloeding is. De praktijk maakt van de mandaatsfiguur veelvuldig 
gebruik. Met name in de grotere gemeenten, ziet men dat beslissingen, die 
formeel door het college van burgemeester en wethouders worden 
genomen, in feite beslissingen van de afzonderlijke wethouders zijn. Op 
grond van ter zake binnen het college geldende regels mag een wethouder 
aannemen dat zijn medecollegeleden met de beslissing instemmen voor 
zover hem daartoe uitdrukkelijk of stilzwijgend de vrijheid is gelaten. 
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Vooral vanuit de grote gemeenten is wel gepleit voor het wettelijk 
verankeren van een mogelijkheid tot delegatie aan afzonderlijke wethouders 
omdat dit een juridische basis zou bieden voor een feitelijk toch reeds 
bestaande situatie en bovendien omdat de bestuurlijke verhoudingen 
duidelijker zouden worden indien ook formeel de beslissing zou worden 
genomen door de wethouder die hem feitelijk nam. In paragraaf 3.2.3 zijn 
wij hierop reeds uitvoerig ingegaan. De conclusie van ons daar gehouden 
betoog is, dat wij een mogelijkheid van delegatie aan afzonderlijke wethou-
ders afwijzen en in plaats daarvan kiezen voor mandaat door het college 
aan individuele wethouders. 

Ten einde elke twijfel weg te nemen over de geldigheid van mandaat aan 
individuele wethouders in verband met de vraag of hier ook sprake is van 
een ondergeschiktheidspositie, stellen wij voor een algemene basis voor 
dit mandaat in de Gemeentewet op te nemen in artikel 167. Het spreekt 
voor zich zelf dat mandaatverlening niet is geoorloofd indien de regeling 
waarop de bevoegdheid stoelt, zich daartegen verzet. In zijn algemeenheid 
behoeft dat echter niet te snel worden aangenomen. Wij hebben tevens 
een wettelijke basis gelegd voor mandaat door het dagelijks bestuur van 
een deelgemeenteraad aan leden van dat bestuur, echter onder de voor-
waarde dat de gemeenteraad bij de instelling van de deelgemeenteraad het 
dagelijks bestuur daartoe bevoegd verklaart (artikel 91). 

De mogelijkheden van delegatie van raadsbevoegdheden aan het college 
van burgemeester en wethouders hebben wij verruimd. Behoudens enkele 
met name genoemde uitzonderingen, als vaststelling van begroting en 
rekening en van de bevoegdheid tot het stellen van straf op overtreding 
van gemeentelijke verordeningen, behoort de raad naar ons oordeel zijn 
bevoegdheden niet alleen te kunnen overdragen aan door hem in te stellen 
commissies maar ook aan het college van burgemeester en wethouders. 
Wij zien geen reden om het in de huidige gemeentewet nog voorkomende 
verschil tussen mogelijkheden van delegatie aan commissies enerzijds en 
het college anderzijds te handhaven. Wel zullen bij het besluit tot delegatie 
aan commissies andere elementen kunnen meespelen, zoals de wenselijk-
heid om inwoners of deskundigen meer direct bij de behartiging van een 
bepaald facet van het gemeentelijk beleid te betrekken of om het beleid 
voor een bepaald deel van de gemeente directer door de in dat deel 
wonende burgers te doen behartigen. Dit neemt niet weg dat de raad ook 
redenen aanwezig kan achten om bepaalde bevoegdheden, niet van 
wezenlijk belang voor het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid, over 
te dragen aan burgemeester en wethouders. De raad als hoofd van de 
gemeente moet uitmaken hoever hij daarin wil gaan (artikel 157). 

Hoewel er gevaren schuilen in een te royaal gebruik van de delegatie van 
raadsbevoegdheden, bij voorbeeld doordat dit kan leiden tot een nadeliger 
positie waarin niet in het college vertegenwoordigde fracties komen te 
verkeren, kan het onzes inziens aan de gemeenteraden worden overgelaten 
om een aan de plaatselijke situatie aangepast evenwichtig systeem te 
kiezen. 

Naast de overdracht van bevoegdheden van de raad of van het college 
van burgemeester en wethouders aan commissies wordt nu ook de 
overdracht van bevoegdheden van de burgemeester aan commissies 
geïntroduceerd. De raad zal alleen op voorstel van het oorspronkelijk 
bevoegde orgaan tot zodanige bevoegdheidsoverdracht mogen besluiten. 
Ook hier dient nog eens uitdrukkelijk te worden gewezen op de beperkingen 
die bijzondere wetten of de Gemeentewet kunnen inhouden. Is bij voorbeeld 
een bevoegdheid aan de burgemeester toegekend omdat er in dat specifieke 
geval behoefte werd gevoeld aan een snelle eenhoofdige besluitvorming 
dan moet de mogelijkheid van delegatie aan een commissie uitgesloten 
worden (artikel 178). 

Naar onze mening wordt met bovenomschreven delegatie- en mandaats-
mogelijkheden voldoende ruimte geboden aan de gemeentebesturen om 
binnen het kader van de Gemeentewet een aan de eisen van de lokale 
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situatie aangepaste bestuursinrichting te creëren, terwijl anderzijds recht 
wordt gedaan aan de naar onze mening wezenlijke elementen van de 
gemeentelijke bestuursstructuur. 

4.3. Openbaarheid van bestuur 

Door de inwerkingtreding met ingang van 1 mei 1980 van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) en het Besluit openbaarheid van bestuur1, 
die ook voor de gemeentebesturen gelden, is een nieuwe rechtstoestand 
ingetreden, die het noodzakelijk maakte de verhouding van de gemeentewet 
tot de Wob nader in beschouwing te nemen. Daarnaast kan nog worden 
vermeld de bij de behandeling van de Wob door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal aanvaarde motie-Van der Sanden/Kappeyne van de 
Coppello/Stoffelen (kamerstukken II 1976-1977,13418, nr. 30), waarin de 
regering, verkort weergegeven, werd uitgenodigd: 

1e: binnen vijf jaren na te gaan op welke plaatsen in de bestaande 
wetgeving bepalingen omtrent openbaarmaking en geheimhouding 
moeten worden gewijzigd, zodat zij overeenstemmen met de maatstaven 
van de Wob; 

2e: bij ieder nieuw voorstel van wetgeving, houdende bepalingen 
omtrent openbaarmaking of geheimhouding, te overwegen of deze 
overeenstemmen met deze maatstaven; 

3e: de bestaande bepalingen omtrent openbaarmaking en geheimhou-
ding die ruimte laten voor verschillende uitleg zo uit te leggen dat zij zoveel 
mogelijk overeenstemmen met de maatstaven van de Wob. 

De regering stelde zich achter inhoud en strekking van de motie. 
In verband met een en ander hebben wij de verhouding van de desbe-

treffende bepalingen in de gemeentewet tot de Wob onder ogen gezien, 
waarbij met name aandacht is geschonken aan de vraag of er aanleiding 
bestond de te handhaven bepalingen aan de Wob aan te passen, verder-
gaande bepalingen dan voorzien in de Wob indegemeentewette handhaven 
of op te nemen dan wel bepalingen toe te voegen die een andere regeling 
dan die in de Wob inhouden. 

Zoals bekend heeft de Wob betrekking op de passieve en actieve open-
baarheid van gegevens, neergelegd in documenten, waarbij in beginsel 
hetzelfde regime geldt voor Rijk, provincie en gemeente. Verder kunnen 
voor wat de gemeenten betreft nadere regelen door de gemeentebesturen 
worden gesteld, waarbij deze besturen gebruik kunnen maken van een 
door de VNG uitgegeven model-verordening. Wij menen dat er voor wat 
betreft de openbaarheid van gegevens, neergelegd in documenten, in 
beginsel geen reden is voor opneming van een aparte regeling dienaan-
gaande in de Gemeentewet. Mochten er in de toekomst verbeteringen in 
bedoelde openbaarheid wenselijk blijken, dan is niet de Gemeentewet, 
maar de Wob of het Besluit openbaarheid van bestuur dan wel een andere 
op de Wob gebaseerde algemene maatregel van bestuur de plaats waar 
deze verbeteringen zouden moeten worden aangebracht. 

Dit betekent intussen niet, dat in de Gemeentewet in het geheel geen 
bepalingen over openbaarheid van documenten zouden kunnen voorkomen. 
Zo hebben wij in dit ontwerp de verplichting overgenomen tot openbaar-
making van de ontwerp-begroting (artikel 191), van de ontwerp-rekening 
(artikel 198) en van alle besluiten van het gemeentebestuur die algemeen 
verbindende regels inhouden (artikel 139), welke laatste bepaling ten 
opzichte van het huidige artikel 199 verruiming heeft ondergaan. Voorts is 
in de artikelen 140 en 141 bepaald dat deze besluiten voor een ieder 
kosteloos ter inzage liggen op de gemeentesecretarie of een andere door 
de raad te bepalen plaats en dat een ieder op zijn verzoek een afschrift kan 
verkrijgen van gemeentelijke besluiten die hij ingevolge artikel 140 kan 
inzien. Andere besluiten van de raad die ook onder het huidige artikel 79 

' Wet van 9 november 1978, Stb. 581. Besluit vallen, kunnen met toepassing van de Wob worden opgevraagd. Ook is 
van 12 oktober 1979, stb. 590. openbaarmaking voorgeschreven van besluiten houdende algemene door 
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de raad te stellen regels, en van delegatiebesluiten (artikelen 149, 157, 164 
en 178). Verder is in het tweede lid van artikel 153 aan belanghebbenden 
bij een beroepszaak een verdergaande mogelijkheid tot inzage van stukken 
geboden dan artikel 4 van de Wob biedt. Ten slotte is in de artikelen 84, 85 
en 93 voorzien in openbaarheid van stukken die worden behandeld in 
openbare vergaderingen van commissies. Hiermee zijn wij tegemoet 
gekomen aan de suggesties van de Evaluatiecommissie Wob. Van opneming 
van andere bepalingen die de Wob aanvullen zien wij, evenals voor 
bepalingen die van de Wob afwijken, geen aanleiding. 

Openbaarheid kan vanzelfsprekend op nog andere wijze worden bevorderd 
dan door openbaarmaking van documenten. Wij denken hierbij aan de 
openbaarheid van vergaderingen van gemeentelijke colleges. Het houden 
van de vergadering van de gemeenteraad in het openbaar kan als een der 
pijlers van de gemeentewet van 1851 worden beschouwd. Dit wetsontwerp 
bevat in vergelijking met de huidige gemeentewet verdergaande bepalingen 
betreffende openbare vergaderingen, zoals de vermelding van de mogelijk-
heid voor het college van burgemeester en wethouders om in bepaalde 
gevallen een openbare vergadering te houden (artikel 54) en het voorschrift 
dat de vergaderingen van commissies waaraan bevoegdheden van de raad 
worden toegekend of die worden ingesteld met het oog op de behartiging 
van de belangen van een deel van de gemeente en van vaste commissies 
die tot taak hebben van advies te dienen bij de voorbereiding van de 
besluitvorming in de raad, in het openbaar worden gehouden (artikelen 84, 
87 en 93). Wij verwijzen verder naar paragraaf 4.4. 

De bepalingen betreffende de oplegging van geheimhouding zijn 
nauwkeurig afgewogen tegen de maatstaven die in de Wob worden 
gebezigd. Daarvoor was te meer reden omdat in verband met artikel 7 van 
de Grondwet de geheimhoudingsplicht moet vastliggen in een formeel-wet-
telijke bepaling die de bevoegdheid tot het opleggen van een geheimhou-
dingsplicht aan normen bindt. In de voorgestelde regeling is bij de Wob 
aangesloten door verwijzing naar artikel 4 van de Wob. In de toelichting op 
artikel 25 wordt op deze materie nader ingegaan. 

Een ander punt dat hier nog bespreking behoeft is de informatie aan de 
raadsleden. Zoals de commissie-Merkx in haar rapport «Een goede Raad»1 

opmerkte, moet de raad alle informatie ontvangen die nodig is om de 
positie van hoogste bestuursorgaan in te nemen. Hoewel de Wob daarop 
wellicht invloed uitoefent, is deze wet daarvoor niet geschreven. Het zou 
naar onze mening dan ook niet gewenst zijn ten aanzien van de informatie 
aan de raad aansluiting te zoeken bij de maatstaven, gebezigd in de Wob, 
omdat er dan een te sterke beperking zou worden gelegd op de informatie 
die de raad en zijn leden kunnen krijgen. In de artikelen 168 en 180 van dit 
ontwerp, regelende de verantwoordingsplicht van het college en van de 
burgemeester tegenover de raad, is dan ook het begrip openbaar belang 
gehandhaafd, waaraan een veel minder ruime betekenis moet worden 
gehecht dan aan de in de Wob genoemde weigeringsgronden. Daar komt 
nog bij dat het college en de burgemeester bij een weigering van de 
gevraagde inlichtingen wegens strijd met het openbaar belang mede 
moeten hebben afgewogen of die strijd ook aanwezig is, indien de informatie 
zou geschieden onder oplegging van geheimhouding. Van belang is in dit 
verband ook nog, dat ervoor gewaakt dient te worden dat raadsminderheden 
wat de informatie betreft in een te zwakke positie komen te verkeren. Ook 
zij hebben recht op nog meer informatie dan de burger kan verkrijgen. Op 
de positie van raadsminderheden is in paragraaf 3.1.6 van deze memorie 
afzonderlijk ingegaan. 

De informatieverschaffing tussen de diverse bestuurslagen onderling 
kwam reeds in paragraaf 2.7 aan de orde. 

4.4. Openbaarheid van vergaderingen 

1 Een goede Raad. Rapport van de commissie Het in 1851 bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp voor een gemeen-
positie raadsleden VNG. Blauwe reeks 1974. tewet bevatte in artikel 43 in nagenoeg dezelfde bewoordingen als het 
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huidige artikel 49, het uitgangspunt dat de raad in het openbaar vergadert. 
In de memorie van toelichting werd daaromtrent opgemerkt: «Openbaarheid 
in zaken van beheer, een eerste eisch van onzen tijd, dient ook met betrekking 
tot de behandeling van gemeenteaangelegenheden te gelden.». Dit 
adagium heeft sinds 1851 niet aan belang ingeboet. Om die reden besteden 
wij reeds in dit algemeen deel van de toelichting aandacht aan de in het 
onderhavige wetsontwerp voorgestelde bepalingen betreffende openbaar-
heid van vergaderingen. 

In de huidige gemeentewet wordt in artikel 50 een opsomming gegeven 
van onderwerpen waarover de raad in een besloten vergadering niet kan 
beraadslagen en besluiten. Voorts worden enkele onderwerpen vermeld 
waarover de raad in beslotenheid wel kan vergaderen, maar niet besluiten. 
Op deze wijze heeft de wetgever willen waarborgen dat de door hem 
aangewezen onderwerpen door de raad niet in beslotenheid kunnen 
worden afgehandeld. 

Wij zijn van oordeel dat een dergelijke opsomming thans niet meer in de 
Gemeentewet thuishoort. Onder handhaving van het beginsel dat de 
vergaderingen van de raad in het openbaar worden gehouden, dient het 
naar ons oordeel aan de raad zelf te worden overgelaten om te bepalen in 
welke gevallen de deuren gesloten moeten worden. Op deze wijze wordt 
bereikt dat de raad van geval tot geval zal moeten afwegen of de belangen 
die pleiten voor het sluiten van de deuren wel opwegen tegen het belang 
dat het hoogste algemeen vertegenwoordigende orgaan in de gemeente in 
het openbaar vergadert. Met deze regeling is aansluiting gezocht bij de 
Provinciewet, die voor wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen 
van provinciale staten een soortgelijke regeling kent. 

Ten aanzien van het college van burgemeester en wethouders geeft de 
huidige gemeentewet geen voorschriften betreffende de openbaarheid van 
hun vergaderingen. Artikel 99 van de huidige gemeentewet schrijft slechts 
voor dat het reglement van orde, dat door het college wordt vastgesteld, 
aan de raad wordt medegedeeld. Wij zijn van oordeel dat het beraad in het 
college, waarin in een open sfeer over veelal nog onvoldragen standpunten 
en voorstellen gesproken moet kunnen worden, zich in het algemeen niet 
leent voor openbaarheid. Artikel 54 van het onderhavige wetsontwerp 
bepaalt dan ook dat het college in beginsel in beslotenheid vergadert. 
Vanzelfsprekend kan het college, indien het dat wenselijk oordeelt, een 
openbare vergadering houden. Ook is het mogelijk, dat burgemeester en 
wethouders hieromtrent regels stellen in het reglement van orde. De in 
artikel 54, derde lid, gekozen formulering brengt met zich dat de raad niet 
bevoegd is aan het college van burgemeester en wethouders op dit punt 
nadere voorschriften of algemene regels, als bedoeld in artikel 149, te 
geven. 

Tot slot schenken wij in dit verband aandacht aan de voorschriften 
betreffende openbaarheid van commissievergaderingen. Ten aanzien van 
vergaderingen van commissies waaraan bevoegdheden van de raad zijn 
toegekend, geeft artikel 64 van de huidige gemeentewet een uitgewerkte 
regeling. Wij menen dat voor deze commissies en voor commissies die 
fungeren als wijkraad of deelgemeenteraad, volstaan kan worden met het 
van overeenkomstige toepassing verklaren van het voorgestelde artikel 24. 
Op die wijze wordt het beginsel van openbaarheid van vergaderingen 
voldoende vastgelegd. De raad is bevoegd hieromtrent nadere regels te 
stellen, en zal dus bij voorbeeld de bevoegdheid van de commissie om in 
voorkomende gevallen de deuren te sluiten, nader kunnen inperken. 

Voor vaste commissies van advies aan burgemeester en wethouders of 
aan de burgemeester is, indien deze commissies tevens fungeren als 
voorportaal voor de besluitvorming in de raad, een soortgelijke bepaling in 
artikel 93 opgenomen. Op deze wijze wordt de reeds in talrijke gemeenten 
geldende regel dat deze commissies in het openbaar vergaderen, als 
uitgangspunt in de Gemeentewet vastgelegd. Ten aanzien van vaste 
commissies van advies die niet fungeren als voorportaal voor de besluit-
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vorming in de raad, en voor commissies waaraan bestuursbevoegdheden 
van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester zijn 
toegekend, wordt voorgesteld de openbaarheid van hun vergaderingen te 
laten regelen door de raad op voorstel van burgemeester en wethouders, 
onderscheidenlijk de burgemeester. 

Omtrent het nieuwe artikel 86 merken wij het volgende op. De gemeente-
lijke beroep- en bezwaarschriftencommissies zijn, tenzij het commissies op 
grond van artikel 14 van de Wet Arob betreft, gebaseerd op artikel 61 van 
de huidige gemeentewet. Indien deze commissies de bevoegdheid hebben 
te beslissen op tot de raad gerichte beroep- en bezwaarschriften, is tevens 
artikel 64 van de huidige gemeentewet van toepassing, dat voorschrijft dat 
vergaderingen van commissies waarin bevoegdheden van de raad worden 
uitgeoefend in het openbaar worden gehouden. Het voorgestelde artikel 86 
geeft een regeling die specifiek op de beroep- en bezwaarschriftencommis-
sies is toegesneden. In afwijking van artikel 84 is openbaarheid voor de 
vergaderingen van deze commissies niet als regel voorgeschreven, maar is 
de raad bevoegd hieromtrent regels te geven. Dit betekent dat de raad 
desgewenst kan voorzien in een «raadkamer-fase» tijdens de behandeling 
door de commissie van beroep- en bezwaarschriften. 

4.5. De financiën van de gemeente 

4.5.1. Toezicht op de begroting en rekening 

In het kader van het streven naar vergroting van de beleidsbevoegdheid 
en beleidsvrijheid van de lagere overheden, waarbij decentralisatie en 
deregulering sleutelwoorden zijn, is gezocht naar een systeem waarbij 
repressief toezicht het uitgangspunt vormt. Te meer daar, zoals hiervoor in 
de algemene beschouwing over toezicht op de gemeentebesturen (2.4.2) 
reeds is opgemerkt, artikel 132, derde lid, van de herziene Grondwet het 
hanteren van toezicht wil beperken en tevens aangeeft dat repressief 
toezicht regel is en preventief toezicht uitzondering. Hiervan uitgaande zijn 
in het Decentralisatieplan de hoofdlijnen van het regeringsstandpunt over 
het toezicht op de financiën van de lagere overheden neergelegd. In dit 
ontwerp zijn deze hoofdlijnen uitgewerkt. 

Uitgangspunt is geweest de beleidsvrijheid en het verantwoordelijkheids-
besef van de gemeenten op het terrein van het financieel beleid te vergroten. 
Hoofdregel van het ontwerp is daarom dat de begroting en rekening in 
principe niet aan preventief toezicht onderworpen zijn. Zolang een gemeente 
een evenwichtig en verantwoord financieel beleid voert, hetgeen in 
belangrijke mate kan worden afgeleid uit de begroting en de rekening, 
behoeft de begroting van die gemeente geen goedkeuring en kan worden 
volstaan met repressief toezicht. Dat neemt echter niet weg dat er ten 
minste op toegezien moet worden dat gemeenten niet een dusdanig 
financieel beleid voeren dat zij in een positie komen te verkeren dat zij een 
extra beroep moeten doen op de financiële middelen van de collectiviteit 
van de gemeenten alsmede op die van de rijksoverheid. Het ontwerp richt 
zich daarom enerzijds op het stimuleren van een goed financieel beheer 
door strikte bepalingen op te nemen over onder meer het vaststellen van 
begroting en rekening, daarbij inbegrepen de termijnen waarbinnen zulks 
moet geschieden, de eisen waaraan deze besluiten moeten voldoen, 
alsmede over de bevoegdheid tot het doen van uitgaven en het verrichten 
van betalingen. Anderzijds richt het zich op een controle-mogelijkheid voor 
gedeputeerde staten, in eerste instantie door een mededelingsplicht naar 
dat college. Vooral met het oog op het hierboven bedoelde belang hebben 
gedeputeerde staten vervolgens de bevoegdheid op grond van een 
beoordeling op hoofdlijnen in een beperkt aantal situaties te bepalen dat 
de begroting van een gemeente, inclusief de wijzigingsbesluiten voor het 
eerstvolgende jaar weer aan hun preventieve toezicht onderworpen zal zijn. 
Die bevoegdheid hebben gedeputeerde staten als de rekening niet in 
evenwicht is, of als de begroting of de rekening niet binnen de daarvoor 
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gestelde termijnen is vastgesteld en ingezonden. Is de begroting niet in 
evenwicht en bestaat er evenmin een perspectief op evenwicht in volgende 
jaren, dan staat de begroting van rechtswege onder preventief toezicht. 
Voor zover preventief toezicht wordt uitgeoefend moet dit naar ons oordeel 
bovendien met grote terughoudendheid geschieden gezien het karakter 
van de verschillende aspecten die in dat verband een rol moeten spelen. 
Het ontwerp kent daarom slechts een beperkt aantal mogelijke gronden 
voor onthouding van goedkeuring (artikel 206). Bovendien kunnen gedepu-
teerde staten in die gevallen waarin een begroting aan hun goedkeuring 
onderworpen is bepalen in hoeverre op begrotingswijzigingen hun goed-
keuring niet is vereist. 

Aparte vermelding verdient wellicht nog het in vergelijking met de 
huidige regeling betrekkelijk zware accent dat wordt gelegd op het tijdig 
vastsstellen van de rekening en de rol die dit speelt bij de beoordeling van 
de begroting. Het tijdig kunnen beschikken over recente rekeningcijfers 
bevordert niet alleen een goed financieel beleid van de gemeente, maar 
maakt ook een snellere en betere beoordeling van de eerstvolgende 
begroting mgelijk voor gedeputeerde staten. Zie voor dit aspect verder 
hierna onder 4.5.2. 

Op deze plaats willen wij tevens de aandacht vestigen op de relatie met 
artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1984. Bij de behandeling van 
het financiële motief onder 2.4.3 is gesteld dat de voornaamste reden voor 
het uitoefenen van toezicht op de financiële handelingen van de gemeenten 
is het voorkomen dat tekorten worden afgewenteld op de collectiviteit van 
de gemeenten of op de rijksoverheid. Indien nu een gemeente meent een 
beroep op artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet te moeten doen kan 
niet meer worden gesproken van een puur gemeentelijke aangelegenheid, 
maar om een aangelegenheid die voor de nationale gemeenschap (de 
andere gemeenten en het Rijk) van belang is. Ten einde de toezichthoudende 
taak van gedeputeerde staten, vooral met het oog op het hier aan de orde 
zijnde belang, duidelijk tot uitdrukking te brengen zal in de Wet tot invoering 
van de nieuwe Gemeentewet een lid worden toegevoegd aan artikel 12 van 
de Financiële-Verhoudingswet 1984. In dat lid zal worden bepaald dat een 
aanvraag van een gemeente om een aanvullende bijdrage ex artikel 12, 
eerste lid, van die wet vergezeld dient te gaan van een rapport van gedepu-
teerde staten over de financiële positie van de gemeente. 

In dat rapport moeten de gegevens worden opgenomen die nodig zijn 
voor de beoordeling van het verzoek. Daaruit zal onder meer moeten 
blijken in hoeverre de financiële problemen het gevolg zijn van eigen 
beleid van de gemeente dan wel van externe factoren. De betreffende 
gegevens kennen gedeputeerde staten uit gemeentelijke begrotingen en 
rekeningen die zij altijd toegezonden krijgen, ook als een gemeente niet 
aan preventief toezicht is onderworpen. Het voorschrijven van dit rapport 
zal bijdragen tot een snellere behandeling van het verzoek. Zoals ook in het 
huidige stelsel al het geval is wordt van gedeputeerde staten vervolgens, 
mede aan de hand van een van rijkswege opgesteld rapport, een advies 
verwacht over de vraag of, en zo ja, in hoeverre tegemoet gekomen zou 
moeten worden aan het verzoek om een aanvullende bijdrage. 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het toekennen van die 
bijdrage blijft berusten bij de beheerders van het Gemeentefonds. 

Voor wat betreft het rapport van gedeputeerde staten stellen wij ons 
voor de mogelijkheid te openen dat over de inhoud daarvan bij algemene 
maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld. 

Artikel 2 van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen gaat 
nog uit van het bestaande systeem van preventief toezicht op de begrotingen 
daaronder begrepen de ramingen van kapitaaluitgaven. Als die wet bij 
invoering van de nieuwe Gemeentewet nog niet is herzien zal zij bij de 
invoeringswet op dit punt dus ook moeten worden gewijzigd. De norm die 
thans in artikel 2 van die wet wordt gesteld aan de goedkeuring van 
besluiten tot het ramen van kapitaaluitgaven zal na die wijziging gelden 
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voor deze besluiten zelf. Als gevolg van de mededelingsplicht op grond 
van de artikelen 189, 192 en 193 zullen gedeputeerde staten ondanks het 
vervallen van het preventief toezicht, toch geïnformeerd blijven over deze 
gemeentelijke besluiten. 

Een vergelijking met het thans geldende systeem van toezicht levert 
- resumerende - het volgende beeld op. Terwijl nu alle begrotingen aan 
goedkeuring zijn onderworpen, inclusief de besluiten tot wijziging daarvan, 
geldt dit in ons voorstel alleen in de gevallen genoemd in artikel 203. Voor 
de besluiten tot wijziging van de begroting is bovendien, wanneer de 
begroting de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeft, het tweede lid 
van artikel 207 van belang. Daarin wordt bepaald dat gedeputeerde staten 
bij hun beslissing omtrent goedkeuring van de begroting ten aanzien van 
bepaalde wijzigingen kunnen bepalen in hoeverre hun goedkeuring niet is 
vereist. 

Hoofdstuk XIII, waarin de regeling omtrent toezicht op begroting en 
rekening is neergelegd, is zodanig opgebouwd dat de regels die voor alle 
gemeenten gelden in de eerste twee paragrafen zijn opgenomen. In een 
afzonderlijke (derde) paragraaf staan de bepalingen die van toepassing zijn 
wanneer het systeem van preventief toezicht op de begroting weer geldt. 
Artikel 203, het eerste artikel van paragraaf drie, bepaalt wanneer het 
preventief toezicht in werking kan treden. Opgemerkt zij voorts dat de 
rekening niet langer de goedkeuring behoeft van gedeputeerde staten. 
Goedkeuring door gedeputeerde staten voegt ons inziens aan het verplichte 
accountantsonderzoek en behandeling door de raad geen wezenlijk nieuw 
element toe. 

Tot slot merken wij op nog te zullen bezien in hoeverre, voorafgaande 
aan gemeentelijke herindeling, een afwijkend regime van financieel 
toezicht op de betrokken gemeenten moet gelden. Voorzover dit wenselijk 
blijkt, stellen wij ons vooralsnog voor die afwijkende regeling in de zgn. 
Wet-ARGI op te nemen, tijdig voordat het nieuwe financieel toezicht of 
grond van dit ontwerp wordt ingevoerd. 

4.5.2. Stroomlijning van het besluitvormingsproces rond begroting en 
rekening 

Met betrekking tot dit onderdeel van het ontwerp is behalve het streven 
naar vergroting van de beleidsvrijheid en het verantwoordelijkheidsbesef 
van de gemeenten, tevens leidende gedachte geweest de wens om de 
plaats van de begroting als beleidsinstrument te versterken. Dat houdt in 
dat de verschillende behoeften aan voorzieningen - op korte en op middel-
lange termijn - beter tegen elkaar kunnen worden afgewogen. In dit 
verband wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelen 190 en 197. 
Voorts is hiertoe in artikel 191 de verplichting opgenomen tot het opstellen 
van meerjarenramingen. Hieronder wordt daarop nader ingegaan. Een 
versterking van de plaats van de begroting als beleidsinstrument van de 
gemeente wordt verder nagestreefd door een stroomlijning van de wijze 
van totstandkoming van de begroting en vooral ook van de rekening. Voor 
het voeren van een verantwoord financieel beleid is het naar onze opvatting 
noodzakelijk dat het gemeentebestuur steeds over actuele financiële 
informatie beschikt. In dat licht moeten de verschillende termijnbepalingen, 
die in dit ontwerp ter zake van de begroting en de rekening zijn opgenomen, 
worden bezien. 

De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, die met ingang van 1 januari 
1985 in werking zijn getreden (KB van 5 oktober 1982, Stb. 594), gaan uit 
van een begrotingssteisel van lasten en baten. In dat stelsel past het niet 
dat een begroting na afloop van het begrotingsjaar nog gewijzigd wordt. 
Maar bovenal past het ook niet bij de gedachte dat de begroting een 
beleidsinstrument is. Bijstelling van het geraamde (financiële) beleid voor 
een bepaald dienstjaar is hierbij slechts zinvol te achten indien daartoe in 
de loop van dat jaar wordt besloten. 
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Mede om die reden beoogt het hier voorgestelde systeem een einde te 
maken aan de nu vrij algemeen bestaande gewoonte in een zogenaamde 
slotwijziging van de begroting de begrotingscijfers in overeenstemming te 
brengen met de feitelijke situatie. Eigenlijk leggen burgemeester en 
wethouders door het indienen van een dergelijke wijziging verantwoording 
af over het gevoerde financiële beheer. De later op te stellen rekening 
verliest daardoor veel aan betekenis. Voor het afschaffen van deze gewoonte 
is bovendien te meer aanleiding nu dit ontwerp bepaalt dat de rekening 
niet meer wordt vastgesteld door gedeputeerde staten, maar door de raad. 

Overschrijding van een of meer begrotingsposten behoort tot uitdrukking 
te komen in de rekening. Aan de hand van de rekening leggen burgemeester 
en wethouders verantwoording af aan de raad. Dat geldt ook voor zover bij 
voorbeeld bepaalde gegevens pas na afloop van dat jaar beschikbaar 
komen. Volledigheidshalve zij overigens nog verwezen naar artikel 193 en 
de toelichting daarop. 

4.5.3. Meerjarenraming 

Bij de herziening van Titel IV is niet de mogelijkheid geopend van een 
tweejaarlijkse begroting, waarvoor wel is gepleit ter bereiking van besparing 
aan tijd en administratiekosten bij de gemeenten en bij de toezichthoudende 
organen. Verwezen zij in dit verband naar het in 1960 uitgebrachte rapport 
van de commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabili-
teitswet. Deze commissie is blijkens het rapport eenstemmig van oordeel, 
dat invoering van een tweejaarlijkse begroting voor het Rijk geen aanbeveling 
verdient, omdat dit naar verwachting niet zal leiden tot de beoogde 
tijdsbesparing in het tweede jaar, waarin geen begroting wordt behandeld. 

De commissie wijst er op dat in geval van een tweejaarlijkse begroting 
de suppletoire begrotingen in aantal en belangrijkheid zouden toenemen. 
Voorts zou in het tweede jaar waarin geen begrotingsontwerp wordt 
ingediend bij de staten-generaal een nota over de toestand van 's-Rijks 
financiën moeten worden ingediend. Ten slotte zou ook in geval van een 
tweejaarlijkse begroting de behoefte van de Staten-Generaal aan een 
jaarlijkse discussie over het regeringsbeleid blijven bestaan. 

De conclusies in bovenbedoeld rapport, waarnaar hier zij verwezen, 
gelden in zeer belangrijke mate ook voor een tweejaarlijkse gemeentebe-
groting. Zij zijn van voldoende gewicht om het maken van begrotingen op 
langere termijn dan één jaar voor de toekomst niet toe te staan. Ook voor 
gemeenten geldt dat een jaarlijkse beraadslaging omtrent de begroting 
zinvol is. Zelfs kan gesteld worden dat een tussentijdse bezinning op zijn 
plaats is. In dit verband kan er nog op gewezen worden dat de nieuwe 
comptabiliteitsvoorschriften het mogelijk maken reeds tijdens het begro-
tingsjaar een aanvang te maken met het opstellen van de rekening en dat 
artikel 199 van dit ontwerp voorschrijft dat de rekening voor 1 september 
van het jaar volgend op het dienstjaar wordt vastgesteld. 

Vrij algemeen leeft evenwel de wens dat naast de eigenlijke jaarbegroting 
een meerjarenraming wordt opgesteld die een inzicht geeft in de financiële 
gevolgen voor de eerstkomende jaren van het momenteel gevoerde c.q. 
voorgenomen beleid alsmede van eventuele alternatieven. Veel gemeenten, 
vooral de grotere, zijn reeds tot de conclusie gekomen dat meerjarenplanning 
een hulpmiddel kan zijn voor de besluitvorming. Het financiële meerjaren-
plan vermindert immers de kans op «ad-hoc»-beslissingen en gemeenteraad 
en toezichthoudende organen kunnen zich alsdan een beter oordeel 
vormen over concrete, in de naaste toekomst te nemen beslissingen. De 
raad kan de verschillende beleidsalternatieven tegen de achtergrond van in 
het algemeen beperkte financiële middelen op deze wijze beter tegen 
elkaar afwegen. Voorts kan hij de vele van onderaf geuite verlangens en 
behoeften, in relatie tot een plan dat voor de middellange termijn alle 
relevante beleidsvoornemens omvat, beter beoordelen. Het financiële 
meerjarenplan kan daarmee het karakter krijgen van een activiteitenpro-
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gramma voor een aantal jaren. In het Decentralisatieplan (kamerstukken II, 
16492, nr. 8, blz. 89) wordt in dit verbandeen periode van vier jaar genoemd. 
Niet het minst is de democratische besluitvorming gebaat bij een zo open 
en systematisch mogelijke prioriteitenstelling. Hiervoor is een expliciet 
maken van beleidsvoornemens, van de financiële mogelijkheden en ook 
van de veronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen een noodzake-
lijke voorwaarde. Het afwegen van gemeentelijke prioriteiten en posteriori-
teiten kan derhalve het beste gebeuren in een meerjarig perspectief. 

Gelet op het bovenstaande is in artikel 191, eerste lid, de verplichting 
opgenomen jaarlijks tezamen met de begroting, ramingen op te stellen van 
de inkomsten en uitgaven voor tenminste drie op het begrotingsjaar 
volgende jaren. Deze bepaling is overigens een wettelijke vastlegging van 
hetgeen sedert 1 januari 1985 reeds is voorgeschreven in de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften (KB dd. 5 oktober 1982, Stb. 594). Opmerking 
verdient dat een meerjarenraming betrekkelijk eenvoudig van opzet zal 
kunnen zijn. Het gaat er om dat de meerjarenraming toegankelijke informatie 
over de beleidsvoornemens en de financiële gevolgen daarvan bevat. 
Omvangrijke boekwerken liggen dan ook niet in de rede. In de comptabili-
teitsvoorschriften is hiermee rekening gehouden door geen gedetailleerde 
voorschriften te geven. 

Voor het opstellen van de meerjarenraming kunnen burgemeester en 
wethouders onder meer gebruik maken van de in de artikel 184 genoemde 
indicatie. Volgens het eerste lid van artikel 184 dienen de betrokken 
ministers de gemeenten voor 1 oktober een indicatie te geven van de in de 
vier op het begrotingsjaar volgende jaren te verwachten wijzigingen in de 
door hen te verstrekken uitkeringen. Men moet het belang van een dergelijke 
indicatie voor de meerjarenraming echter niet overschatten. Veelal zal deze 
niet meer kunnnen zijn dan een globale schets van de te verwachten 
wijzigingen in de desbetreffende uitkeringen. Hierdoor zullen de ramingen 
in de meerjarenraming voor wat betreft de inkomsten niet altijd zo hard en 
betrouwbaar kunnen zijn als men zich zou wensen. Op zich hoeft dit echter 
niet af te doen aan de eerder geschetste functie van de meerjarenraming 
als hulpmiddel bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Bovendien is de 
verwachting dat de in artikel 183 bedoelde uitkeringsgrondslagen de 
gemeenten in toenemende mate duidelijkheid zullen verschaffen omtrent 
de te verwachten wijzigingen in de rijksuitkeringen. 

4.5.4. Wef toezicht op privaatrechtelijke besluiten 

De besluiten van de raad tot het oprichten van en het deelnemen in 
privaatrechtelijke rechtsvormen blijven de goedkeuring behoeven van 
gedeputeerde staten. Het beginsel dat de behartiging van openbare 
belangen dient te geschieden langs publiekrechtelijke weg is van zodanig 
belang dat wij van mening zijn dat preventief toezicht op dergelijke besluiten 
gehandhaafd moet blijven. Verwezen zij in dit verband naar artikel 156 en 
de toelichting daarop. 

Van de overige in artikel 228 van de huidige gemeentewet genoemde 
besluiten (het aangaan van geldleningen e.d., het verstrekken van leningen 
en garanties, alsmede grondtransakties) was in artikel 189 van het aan de 
Raad van State toegezonden ontwerp bepaald dat deze binnen twee weken 
moesten worden toegezonden aan gedeputeerde staten. Bij nader inzien 
achten wij voor zo'n algemene verplichting onvoldoende redenen aanwezig. 
De hier bedoelde transakties hebben immers praktisch alle betrekking op 
het aangaan van verplichtingen die op grond van artikel 190, vierde lid, van 
te voren dienen te worden geautoriseerd door een begroting of begrotings-
wijziging; deze laatsten moeten op grond van artikel 192, tweede lid, en 193, 
tweede lid, aan gedeputeerde staten worden toegezonden. Via die weg 
kunnen gedeputeerde staten in het algemeen dus al beschikken over 
voldoende informatie over deze besluiten. Een aparte voor die besluiten 
geldende toezendplicht is in dat licht bezien overbodig. Een uitzondering 
willen wij hier maken voor gemeenten die onder preventief begrotingstoe-
zicht staan. In die situatie is het van belang dat gedeputeerde staten zo veel 
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en zo tijdig mogelijk inzicht kunnen krijgen in de financiële problematiek 
en de te verwachten financiële ontwikkelingen in de betrokken gemeente. 
In die gevallen willen wij dan ook aan gedeputeerde staten de mogelijkheid 
geven te bepalen dat door hen aan te wijzen besluiten met (mogelijke) 
financiële gevolgen, aan hun worden toegezonden, in artikel 210a hebben 
wij dit geregeld. Het gaat daarbij ook om andere besluiten dan die genoemd 
in het huidige artikel 228. Wij achten die verruiming gelet op de strekking 
van de bepaling voor de hand liggend. Overigens moet de bepaling niet tot 
onnodige rompslomp leiden. Daarom is hij facultatief geformuleerd: 
gedeputeerde staten kunnen de door hen aan te wijzen soorten besluiten 
afstemmen op de specifieke financiële problematiek in de betrokken 
gemeente. 

4.5.5. Administratie en controle; gemeentelijke belastingen 

In het hoofdstuk handelende over de administratie en de controle zijn 
bepalingen opgenomen die ertoe strekken dat bij de uitvoering van de 
begroting de doelmatigheid en het beheer van de uitgaven bijzondere 
aandacht verkrijgen. Tevens is de onafhankelijke positie van de gemeente-
accountants ten opzichte van het door hen te controleren orgaan versterkt. 

In het hoofdstuk over de gemeentelijke belastingen zijn slechts enkele 
aanpassingen van in het algemeen redactionele aard aangebracht. Dit in 
verband met het feit dat een ontwerp tot wijziging van belastingbepalingen 
op korte termijn zal worden opgesteld aan de hand van de adviezen van de 
commissie tot herziening van het belastinggebied van provincies en 
gemeenten (commissie-Christiaanse). 

4.6. Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 

Wij hebben ons bij de opstelling van het onderhavige ontwerp afgevraagd 
of het ten aanzien van de diverse daarin voorkomende bepalingen waarin 
beschikkingsbevoegdheid wordt toegekend, wenselijk is tegen die beschik-
kingen beroep in de zin van de Wetdan wel beroep op de Kroon open 
te stellen. Alvorens hierop in te gaan zullen eerst kort in het algemeen het 
administratief of vol beroep en het beroep ingevolge de Wet Arbo worden 
besproken. Daarbij is nog uitgegaan van het Kroonberoep zoals dat nu 
geldt. Verwacht mag worden dat terzake een nadere wettelijke voorziening 
wordt getroffen in verband met de uitspraak van het Europese Hof voor de 
rechten van de mens van 23 oktober 1985 in de Benthem-zaak. 

Administratief of vol beroep 

Het administratief beroep biedt een bestuurlijke toetsing, waarbij de 
toetsende instantie niet aan beroepsgronden gebonden is. Ook na de 
beschikking voorgevallen feiten moeten daarbij ten volle in aanmerking 
worden genomen (toetsing ex nunc). Bij beroep op de Kroon adviseert 
bovendien een onafhankelijk orgaan, de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State. Bij al of niet gedeeltelijke vernietiging 
voorziet de Kroon ingevolge artikel 58b, eerste lid, van de Wet op de Raad 
van State zo mogelijk zelf in de zaak. Ingevolge artikel 5, sub a van de Wet 
Arob is het niet mogelijk om van een uitspraak door de Kroon in beroep te 
gaan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Een administratieve 
beroepsgang vereist een expliciete regeling. 

Het stelsel van de Wet Arob (administratieve rechtspraak) 

De Wet Arob kent een stelsel van rechterlijke toetsing, voorafgegaan 
dooreen bezwaarschriften-procedure bij het orgaan waarvan de beschikking 
afkomstig is. Deze bezwaarschriften-procedure beoogt een volledige 
heroverweging van het genomen besluit, leidende tot een nieuwe beschik-
king. Deze procedure is verplicht ten aanzien van niet tot de centrale 
overheid behorende organen. Van de nieuwe beschikking staat beroep 
open, leidende tot een aan beroepsgronden gebonden rechterlijke toetsing, 
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waarbij nieuwe feiten buiten beschouwing blijven, door een onafhankelijk 
orgaan, de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Voor het openstellen 
van de voorzieningen van de Wet Arob is geen afzonderlijke regeling 
vereist; indien niets is bepaald is de Wet Arob van toepassing. Wel dient 
men te letten op het beschikkingsbegrip van deze wet (de artikelen 2 en 3) 
en op de uitzonderingen op de algemeen aanvullende werking ervan (de 
artikelen 1, 5 en 6). 

Het kiezen uit beide stelsels 
Bij de bestudering van de vraag of het vol beroep op de Kroon vervangen 

moet worden door een beroep op de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State, en andersom, is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor de keuze 
tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon, zoals deze in de Staatscourant 
van 23 maart 1981, nr. 56 zijn gepubliceerd. Op grond daarvan dient in het 
bijzonder aan de volgende vragen aandacht te worden geschonken: 

a. Wordt uitsluitend rechtsbescherming beoogd? 
b. Gaat het om geschillen waarbij alleen overheidsorganen zijn betrokken? 
c. Is de medeverantwoordelijkheid van de (provincie of de) centrale 

overheid in het geding? 

Ad a. Uit een oogpunt van rechtsbescherming van de burger is het 
ongewenst van het in de Wet Arob neergelegde stelsel af te wijken. Bij 
Arob-beroep berust het oordeel over de rechtmatigheid van de beschikking 
immers uiteindelijk geheel bij een onafhankelijke rechter, namelijk de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State. 

Ad b. Het verdient de voorkeur de beslissing in geschillen over de 
verantwoordelijkheid voor of de inhoud van het beleid, waarbij alleen 
overheidsorganen betrokken zijn, op te dragen aan een hoger bestuursor-
gaan. In hoogste instantie kan de Kroon hierover oordelen. Betreft het 
geschil een in overwegende mate gebonden beschikking dan verdient 
Arob-beroep echter de voorkeur. 

Ad c. Het openstellen van beroep op de Kroon tegen beschikkingen, 
gegeven door een niet tot de centrale overheid behorend orgaan, kan in 
aanmerking komen indien op een beleidsterrein waarvoor de centrale 
overheid mede-verantwoordelijkheid draagt, een nadere bestuurlijke 
toetsing op het niveau van de centrale overheid ten behoeve van de 
beroepsgerechtigden wordt vereist. 

De Gemeentewet kent voornamelijk beroepsbepalingen die betrekking 
hebben op de verhouding tussen overheidsorganen. Aangezien het hier 
niet om min of meer gebonden beschikkingen gaat is het in verband met 
de hiervoor besproken overweging gewenst het vol beroep hier te handhaven 
en dus niet te vervangen door beroep ingevolge de Wet Arob. 

4.7. Bestuursdwang 

De nieuwe wettelijke regeling op het gebied van de bestuursdwang, in 
het spraakgebruik aangeduid als politiedwang, heeft een aanmerkelijke 
wijziging ondergaan niet alleen in terminologie en systematiek maar ook in 
inhoudelijk opzicht. Wij hebben bij het opstellen van de regeling gebruik 
gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek, in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken verricht door de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Het onderzoek had ten doel inzicht te verschaffen in aard en 
ernst van de feitelijke problemen waarmee gemeentebesturen bij de 
toepassing van politiedwang worden geconfronteerd en heeft geresulteerd 
in een groot aantal aanbevelingen. Vele aanbevelingen zijn door ons in de 
nieuwe regeling verwerkt. 

De term politiedwang is, in navolging van de suggesties die hiertoe in de 
meer recente administratiefrechtelijke literatuur zijn gedaan, vervangen 
door bestuursdwang. De term politiedwang is verwarrend. Het begrip 
politie wordt in de tegenwoordige tijd vooral gebruikt om het politieapparaat 
aan te duiden, het duidt nauwelijks meer op de bestuursfunctie. Bij een 
optreden in het kader van bestuursdwang zijn in eerste instantie in de regel 
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niet de politieambtenaren maar andere gemeentelijke functionarissen 
betrokken. De politie treedt eerst dan op indien de handhaving van de 
openbare orde dit noodzakelijk maakt of indien er tevens strafbare feiten 
moeten worden opgespoord. Het feitelijke optreden tegen overtreding van 
administratiefrechtelijke regels geschiedt krachtens een besluit van het 
daartoe bevoegde bestuursorgaan. Het gaat bij de toepassing van politie-
dwang om de uitoefening van een bestuursbevoegdheid. Reden waarom 
wij in het vervolg de term bestuursdwang zullen gebruiken. 

De concrete aanleiding tot de onderzoeksopdracht aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen was de onvrede die in vele gemeenten bestond, 
omdat de wettelijke regeling met betrekking tot bestuu rsdwang onvoldoende 
mogelijkheden bood op te treden tegen voortdurende of regelmatig 
terugkerende overtredingen. Praktisch gezien was het onmogelijk deze 
overtredingen door middel van bestuursdwang duurzaam te verhinderen. 
Voortdurende bewaking of posteren vereist een hoeveelheid mankracht en 
financiële middelen, die door de meeste gemeenten niet is op te brengen. 
Daarbij komt nog de tegenzin bij de functionarissen om op deze wijze te 
moeten werken en op de reacties die het posteren bij de burgerij vaak 
teweeg brengt. Het blijkt in de praktijk dat tegen bovengenoemde overtre-
dingen met de mogelijkheden, die de huidige wettelijke regeling biedt, niet 
is op te treden. 

De gemeentebesturen hebben bepaald vindingrijkheid tentoongespreid 
en getracht genoemd euvel op andere wijze te bestrijden. Zij hebben zich 
tot de burgerlijke rechter gewend om het naleven van wettelijke voorschriften 
langs de weg van artikel 1401 B.W. te laten afdwingen. De Hoge Raad is 
hier echter niet op ingegaan (arrest Limmen-Houtkamp, d.d. 9 november 
1973, AB 1974, nr. 10), overwegende dat «het algemeen belang dat de 
overheid heeft bij naleving van door haar uitgevaardigde voorschriften niet 
behoort tot de belangen, welke artikel 1401 B.W. beoogt te beschermen». 
Dientengevolge kon op deze wijze ook geen naleving van voorschriften op 
straffe van verbeurte van een dwangsom worden bewerkstelligd. 

In de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot bestuursdwang 
hebben wij in deze lacune voorzien. In het vervolg zullen de tot toepassing 
van bestuursdwang bevoegde organen van de gemeente kunnen besluiten 
tot oplegging van een dwangsom voor het geval en zo dikwijls als gestelde 
wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen. Uitdrukkelijk is echter 
opgenomen dat tot dit dwangmiddel eerst mag worden overgegaan indien 
dit middel met het oog op de betrokken overtreding door het bevoegde 
orgaan passender wordt geacht en het gelaedeerde belang zich daartegen 
niet verzet. 

Het opleggen van dwangsom is een vorm van toepassing van bestuurs-
dwang, zij het als een laatste middel. De overtreder zal op grond van de 
Wet Arob tegen het opleggen van de dwangsom beroep kunnen instellen 
bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De door de overtreder 
verschuldigde dwangsom kan bij dwangbevel worden ingevorderd. Ten 
aanzien van geschillen over de invordering is de burgerlijke rechter 
competent. Een dwangsom is overigens in ons recht geen onbekende 
figuur. Verwezen kan worden naar artikel 28a van de Hinderwet, artikel 58 
van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 77 van 
de Wet op de Raad van State en artikel 611a van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Ook in andere opzichten heeft de bevoegdheid tot toepassing van 
bestuursdwang een uitbreiding ondergaan. Duidelijk wordt vastgelegd dat 
niet alleen de naleving van wettelijke voorschriften door middel van 
bestuursdwang kan worden afgedwongen, maar ook het niet of verkeerd 
naleven van verplichtingen, op grond van wettelijke regels gesteld. Te 
denken valt hierbij aan het niet of niet voldoende nakomen van voorschriften 
gesteld bij de verlening van een vergunning of ontheffing. Onder de 
bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt verder mede 
begrepen het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare goederen. Ten 
einde het bestuursorgaan, dat de goederen onder zich heeft, enige zekerheid 
voor het verhaal van kosten te verschaffen, is een retentierecht op de 
meegevoerde en opgeslagen goederen opgenomen. Bij de uitoefening van 
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bestuursdwang zullen in het vervolg ook terreinen van derden/niet-overtre-
ders betreden kunnen worden. Overtreders hebben in het verieden op 
handige wijze gebruik weten te maken van de op dit gebied bestaande 
lacune en op die wijze de uitoefening van bestuursdwang weten te frustreren 
(plaagstrook Westerschouwen: Hof 's-Gravenhage dd. 16 oktober 1974; NJ 
75, nr. 392). Rechthebbenden zullen van te voren schriftelijk op de hoogte 
moeten worden gesteld van het betreden en van de wijze waarop dit zal 
geschieden. Dit is van belang in verband met de beroepsmogelijkheden op 
grond van de Wet Arob. Ook de bevoegdheid tot het verzegelen van 
gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, is toege-
voegd. Deze bevoegdheid is met name van belang om herhaling van de 
overtreding te voorkomen. 

Wij hebben ernaar gestreefd de systematiek van de wettelijke regeling 
zodanig te wijzigen dat er een overzichtelijke paragraaf, gewijd aan de 
bestuursdwang, wordt opgenomen waarin alle bestuursdwang-bepalingen 
zijn terug te vinden. Het in de huidige gemeentewet gevolgde systeem van 
afzonderlijke bepalingen voor bestuursdwang bij uitvoering in medebewind 
en bestuursdwang bij uitvoering van autonome verordeningen is verlaten. 
Heel algemeen bepaalt het eerste artikel dat aan de bestuursdwang wordt 
gewijd, dat ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur 
en van provinciale en gemeentelijke verordeningen het gemeentebestuur 
de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang heeft. Doordat nu 
algemeen van gemeentelijke verordeningen wordt gesproken en niet meer 
van raadsverordeningen kan ook bestuursdwang worden toegepast bij de 
uitvoering van noodverordeningen van de burgemeester en bij de uitvoering 
van regels van andere gemeentelijke organen. 

Nadat in verschillende artikelen uitwerking is gegeven aan hetgeen 
onder de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang moet worden 
verstaan wordt in artikel 131 geregeld welke organen bevoegd zijn tot 
toepassing van bestuursdwang. Daar toepassing van bestuursdwang een 
uitvoeringsbevoegdheid is ligt het voor de hand om, evenals in het huidige 
systeem, het college van burgemeester en wethouders daarmee te belasten. 
In gevallen waarin de uitvoering berust bij de burgemeester komt de 
bevoegdheid in het vervolg aan hem toe. Dit is geheel in overeenstemming 
met de gedachte dat bij de uitvoering ook de bevoegdheid tot het eventueel 
toepassen van bestuursdwang behoort. 

Na de behandeling van de omvang van de bevoegdheid tot toepassing 
van bestuursdwang en van de competentie wordt in de wet het kostenverhaal 
geregeld. Met opzet is het kostenaspect verwijderd uit de omschrijving van 
hetgeen onder bestuursdwang moet worden verstaan. Het kostenaspect 
hangt weliswaar nauw met de bevoegdheid tot uitoefening van bestuurs-
dwang samen doch is daar geen wezenlijk bestanddeel van. Een gemeente-
bestuur kan tot toepassing van bestuursdwang besluiten wetende dat 
kostenverhaal moeilijk, zo niet onmogelijk, of niet wenselijk is. 

Het gemeentebestuur is bevoegd de kosten, verbonden aan de bestuurs-
dwang, op de overtreder te verhalen doch is daar niet toe verplicht. In 
beginsel kunnen alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening 
worden gebracht. De wet bepaalt echter in artikel 133, tweede lid, dat ook 
bepaalde voorbereidingskosten voor rekening van de overtreder kunnen 
komen. Hoezeer wij er naar hebben gestreefd een goede regeling voor het 
kostenverhaal in de wet op te nemen, veel blijft ook op dit gebied afhangen 
van het beleid dat een gemeentebestuur voert. 

Aan het slot van deze paragraaf willen wij er nog op wijzen dat er bij de 
nieuwe regeling van de bestuursdwang naar is gestreefd een algemene 
regeling te bieden die ook voor de verschillende terreinen van medebewind, 
zoals bij voorbeeld dat van de milieuhygiëne, bruikbaar is. 

4.8. Een structuurverordening 

De vraag is gerezen of het aanbeveling verdient de gemeenten te 
verplichten alle regelingen met betrekking tot de gemeentelijke bestuursim 
richting in een gemeentelijke structuurverordening vast te leggen. Het 
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voordeel daarvan zou kunnen zijn dat dan in één verordening alle regelingen 
die het wettelijk systeem aanvullen bij elkaar staan, waardoor het gehele 
patroon van de gemeentelijke bestuursinrichting overzichtelijker wordt 
voor de burger. Anderzijds moet echter worden erkend dat een dergelijke 
verordening veelal zal bestaan uit verschillende onderdelen die ieder 
slechts van belang zijn voor een of meer bepaalde «doelgroepen» binnen 
de gemeente, waardoor de nagestreefde overzichtelijkheid toch niet wordt 
bereikt. Voorts zal het opstellen van een structuurverordening in de grote 
gemeenten een zeer zware taak zijn. Het is de vraag of dit wel van hen 
gevergd kan worden. Wij geven er de voorkeur aan dit aan de gemeentebe-
sturen over te laten. Waarschijnlijk zal de Wob er toe bijdragen dat de 
gemeenten ook op het punt van de gemeentelijke be-
stuursinrichting meer overzichtelijke informatie zullen gaan verstrekken. 

4.9. Financiële gevolgen van de herziening 

Uitvoering gevend aan artikel 15 van de Comptabiliteitswet en artikel 2 
van de Financiële-Verhoudingswet 1984 is hieronder geraamd welke 
financiële gevolgen de herziening van de gemeentewet met zich mee zal 
brengen. De volgende posten zijn te onderscheiden. 

In de eerste plaats zijn er de kosten verbonden aan de verhoging van het 
aantal raadsleden van 7 naar 9 in gemeenten met minder dan 3001 inwoners 
(artikel 10). Uitgaande van de vergoedingen welke thans gebruikelijk zijn 
(inclusief overheadkosten) en het huidige aantal gemeenten, brengt deze 
verhoging een bedrag van f 1,2 min. aan extra kosten met zich mee. 

Ten tweede zal de opheffing van de mogelijkheid om zowel het ambt van 
burgemeester als het ambt van secretaris door een persoon te laten 
vervullen (artikel 69) voor de betrokken gemeenten samen een bedrag van 
naar schatting f3 min. vergen. Voor dit bedrag zal geen compensatie 
worden geboden. De uitkeringen uit het Gemeentefonds krachtens de 
Financiële-Verhoudingswet 1984 zijn namelijk afgestemd op de situatie dat 
in een gemeente zowel een burgemeester als een secretaris hun ambt 
vervullen. 

De derde kostenbron is de algemene inspraakbepaling in artikel 151. Dit 
artikel legt op de gemeente de plicht een inspraakverordening vast te 
stellen waarmee een algemeen kader wordt gegeven voor de inspraak ter 
zake van het gemeentelijk beleid. De bedoeling van dit artikel is primair de 
codificatie van de reeds bestaande inspraakpraktijk, waarbij tevens wordt 
beoogd bijzondere inspraakregimes te saneren en het ontstaan van 
dergelijke bijzondere regelingen in de toekomst te voorkomen. 

Daarnaast beoogt artikel 151, ten einde de kwaliteit van het bestuur te 
verbeteren, de gemeenten te stimuleren, de burgers en instellingen 
middels inspraak meer bij het beleid te betrekken. Voor wat betreft deze 
verruiming van de inspraak wordt financiële compensatie op zijn plaats 
geacht. Tot de kosten van deze verruiming wordt gerekend het extra werk 
met name voor beleidsambtenaren, (verwerken commentaren, verslagleg-
ging, vermenigvuldiging en verspreiding van stukken en de overuren voor 
inspraakavonden) en het zo nodig aantrekken van extra ambtenaren of het 
eventueel tijdelijk inhuren van een bureau gespecialiseerd in het begeleiden 
van inspraakprocedures. 

Een en ander overwegende menen wij dat een bijdrage van f 0,50 per 
inwoner op zijn plaats is om het inspraakproces in de hierboven genoemde 
richting te leiden. Aldus kunnen de financiële consequenties van dit artikel 
op f7 min. worden geraamd. 

Voor wat betreft de in artikel 191 opgenomen verplichting tot opstelling 
van een meerjarenraming merken wij het volgende op. Gezien het feit dat 
de gemeenten thans reeds, mede op grond van de per 1 januari 1985 in 
werking getreden nieuwe Comptabiliteitsvoorschriften, deze meerjarenra-
mingen opstellen, zal de wettelijke verplichting slechts een geringe taakver-
zwaring met zich brengen. De extra lasten schatten wij op f 1 min. In dit 
verband zij overigens opgemerkt dat de verplichte meerjarenraming de 
mogelijkheid biedt om allerlei specifieke regimes op dit terrein te saneren. 
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Voorzover daarvan gebruik wordt gemaakt zal dit leiden tot kostenbesparing 
bij de gemeenten. 

Tegenover bovengenoemde kosten is als bate allereerst aan te merken 
de terugstortplicht van de burgemeester en van de wethouders met 
betrekking tot de vergoedingen welke zij genieten uit nevenfuncties die zij 
uit hoofde van het ambt uitoefenen (artikel 43, vierde lid, en artikel 67, 
vierde lid. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de vergoedingen die zijn 
verbonden aan de deelname aan gemeenschappelijke regelingen. Ook 
indien bij gemeenschappelijke regelingen in verband met de terugstortplicht 
wordt besloten niet meer tot vergoeding over te gaan, kan voor die 
categorie van vergoedingen de besparing worden gevonden in de vermin-
derde afdracht van de deelnemende gemeenten aan het gemeenschappelijk 
orgaan. Met behulp van de gegevens uit het onderzoek «Wethouders in 
Nederland» van de VNG is de besparing berekend op f 2,5 min. 

De voorstellen tot wijziging van het systeem van financieel toezicht 
vormen een tweede bron van baten. De consequenties van het gewijzigde 
systeem van toezichthouden zullen onder andere in de personele sfeer tot 
uiting komen. Voor de gemeenten zal het gewijzigde toezichtsregime 
slechts marginale besparingen opleveren. Deze blijven hier derhalve buiten 
beschouwing. Voor de provincies zullen wel besparingen optreden. Bij de 
berekening van de financiële consequenties is het volgende in overweging 
genomen. 

- De besluiten van de gemeenten tot het aangaan van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen (aan- en verkoopbesluiten van onroerend goed, aangaan 
van geldleningen, garantstellingen, uitgezonderd het oprichten van of het 
deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen) zullen niet langer de 
goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven. Dit heeft tot gevolg dat 
het grote aantal administratieve handelingen dat met deze besluiten is 
gemoeid, sterk zal verminderen. 

- De begroting en de rekening zullen in beginsel niet meer door gedepu-
teerde staten behoeven te worden goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wel 
zullen deze stukken moeten worden beoordeeld om na te gaan of er sprake 
is van een evenwichtige financiële positie van de gemeenten en om na te 
gaan of de voorgenomen activiteiten in strijd zijn met de wet. Het beoordelen 
van de stukken op het eerstgenoemde criterium moet in een kort tijdsbestek 
kunnen geschieden. Met het verwerken van de begrotingen zal derhalve 
minder tijd zijn gemoeid dan tot nu toe. 

Verwacht wordt dat uiteindelijk 15 a 20% van de gemeenten goedkeuring 
van hun begroting en daarmee ook van hun begrotingswijzigingen behoe-
ven. De gemeenten die onder toezicht zijn geplaatst zullen evenwel meer 
aandacht van de provinciale griffies vragen en waarschijnlijk door hoger 
gekwalificeerd personeel worden behandeld. Een en ander overwegende 
mag worden verwacht dat na een overgangsfase van enkele jaren - die 
overigens op het moment van indiening van dit wetsontwerp reeds is 
begonnen - het personeelsbestand op de toezichthoudende afdelingen van 
de provinciale griffies met 50% zal zijn ingekrompen. Hiervan uitgaande 
brengt het gewijzigde financiële toezicht een besparing van f 6 a 7 min. met 
zich mee. 

Kort samengevat betekent het bovenstaande dat er geen compensatie 
komt voor de opheffing van de combinatie burgemeester/secretaris, maar 
wel voor de kosten verbonden aan de verhoging van het aantal raadsleden, 
het opstellen van meerjarenrami' en voor de bevordering van de 
inspraak hetgeen gefinancierd za. " 'den door overheveling uit het 
Provinciefonds naar het gemee an besparingen die het nieuwe 
systeem van toezichthouden nru .. J zal brengen. 

In het licht van de financieel-economische problematiek waar de overheid 
mee wordt geconfronteerd, menen wij dat budgettair neutraal invoeren 
van de nieuwe Gemeentewet het hoogst haalbare uitgangspunt is. 

De hierboven gegeven ramingen zijn uiteraard op de huidige situatie 
afgestemd en zullen bij invoering van de herziene Gemeentewet bijstelling 
behoeven. Uitgangspunt blijft echter, dat de invoering van de herziene 
Gemeentewet budgettair neutraal moet verlopen. 
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HOOFDSTUK 5. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikelnummering 

De artikelnummering hebben wij ten opzichte van het ontwerp waarover 
de Raad van State heeft geadviseerd, om praktische redenen ongewijzigd 
gelaten. Op deze wijze kunnen het advies van de Raad van State, het nader 
rapport en het ontwerp worden gelezen zonder de noodzaak van transpo-
nering van artikelnummers. 

Artikelen die in de aanvullende adviesaanvraag aan de Raad van State 
dd. 14 februari 1985, respectievelijk na het advies van de Raad van State 
zijn geschrapt, zijn in dit ontwerp in verband met de ongewijzigde nummering 
onvermeld gelaten. Het gaat hier om de artikelnummers 1, 2, 59, 61, 92, 
104, 107, 116, 182, 185, 289 en 291-198. Toegevoegde artikelen zijn opge-
nomen met een «a» of «b» (zie de artikelen 138a, 138b, 158a, 186a, 258a en 
286a). Om het ontwerp echter niet te laten aanvangen met twee vervallen 
artikelen (de artikelen 1 en 2) zijn de artikelen 3-7 vernummerd tot 1-5. Ook 
zijn de slotartikelen 299 en 300 vernummerd tot 291 en 292. 

De hoofdstukken zijn overigens naar aanleiding van het vervallen van de 
hoofdstukken I en II, wèl algeheel vernummerd. De oorspronkelijke hoofd-
stukken III—XIX hebben de nummers I—XVII gekregen. 

De gemeenten 

In afwijking van het voor advies gezonden concept-ontwerp (artikel 1) 
wordt niet meer bepaald dat er gemeenten zijn. Door de adviesinstanties is 
terecht gesteld dat het bestaan van de gemeenten al in de Grondwet is 
erkend. Ook is niet overgenomen de bepaling dat de namen van de 
gemeenten jaarlijks in de Nederlandse Staatscourant worden gepubliceerd. 
Deze informatie is ook zonder die publikatie, via particulier initiatief 
voorhanden. 

Bezien is nog of het wenselijk is in de Gemeentewet een regeling tot 
vaststelling van gemeentegrenzen op te nemen voor die gevallen waarin 
zekerheid omtrent het grondgebied gewenst is. Hiervan is afgezien omdat 
gebleken is dat de gesignaleerde problematiek zich uitsluitend voordoet 
ten aanzien van het grensbeloop van de zeegemeenten en een regeling 
hiervoor reeds in voorbereiding is. Verder is bezien of de rechtspersoonlijk-
heid van de gemeente in de Gemeentewet moet worden geregeld. Dat lijkt 
niet nodig, omdat de rechtspersoonlijkheid van de gemeente is vastgelegd 
in artikel 1, eerste lid, van boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 

TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN 

Algemeen 

In deze titel zijn de artikelen 4 en 5 nieuw. De in deze artikelen vervatte 
begripsbepalingen hebben evenals artikel 4 van de huidige gemeentewet 
vooral een redactionele vereenvoudiging tot doel. 

Artikelen 1,2 en 3 

Deze artikelen zijn ontleend aan artikel 4 van de huidige gemeentewet. In 
artikel 1, eerste lid is om praktische redenen als peildatum 1 januari, en wel 
van het lopende jaar, aangewezen. De afwijkende regeling in het tweede lid 
is noodzakelijk omdat het CBS niet in staat is tijdig vóór de raadsverkiezingen, 
zeker nu die ingevolge de Wet van 6 juni 1985 (Stb. 333) zijn vervroegd, de 
bevolkingscijfers per 1 januari van het lopend jaar openbaar te maken. De 
in het tweede lid genoemde peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar, 
kan echter bezwaarlijk zijn voor gemeenten wier inwonertal na die datum, 
doch voor de raadsverkiezing, een van de grenzen van artikel 10 of 35 
overschrijdt. De tweede en derde volzin openen de mogelijkheid in zo'n 
geval een later tijdstip als peildatum te hanteren. 
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De begrippen «aantal inwoners» en «ingezetenen» (artikel 2) dienen een 
verschillend doel. Het eerste begrip is primair van belang voor de positie 
van de gemeente, omdat de wetgever zowel in de Gemeentewet als in 
bijzondere wetten soms bepaalde gevolgen verbindt aan het aantal 
inwoners. Het tweede begrip dat betrekking heeftop het zijn van ingezetene, 
is van belang voor de rechtspositie van de burger. Aan die status kan deze 
immers ingevolge de Gemeentewet bepaalde rechten ontlenen. 

Artikel 4 

Een algemene bepaling als deze ontbreekt in de huidige gemeentewet. 
Een bezwaar daarvan is, dat in de bepalingen die betrekking hebben op 
degenen die in gemeentelijke dienst zijn, de positie van de arbeidscontrac-
tanten afzonderlijk geregeld moet worden. 

Artikel 5 

Onder het begrip gemeentebestuur wordt zowel in de huidige gemeente-
wet als in het onderhavige wetsontwerp in vele bepalingen niet alleen de 
raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
verstaan maar ook commissies en ambtenaren indien aan deze bevoegdhe-
den zijn toegekend, en zij derhalve eveneens gemeentelijk orgaan zijn. 
Onder orgaan wordt verstaan iedere persoon of college, met een publiek-
rechtelijke bevoegdheid bekleed. In onderdeel a wordt duidelijk gemaakt 
dat onder het begrip gemeentebestuur ieder bevoegd orgaan wordt 
verstaan. Wie bevoegd orgaan is, moet uit andere bepalingen in de 
Gemeentewet of uit andere wetten blijken. 

TITEL II. DE INRICHTING EN SAMENSTELLING VAN HET GEMEENTE-
BESTUUR 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling 

Artikel 8 

Artikel 1 van de huidige gemeentewet dient niet als een begripsbepaling 
te worden opgevat, maar als een inleidende bepaling die duidelijk maakt 
dat in elke gemeente altijd een raad, een college van burgemeester en 
wethouders en een burgemeester is en dat de gemeentelijke bestuurstaak 
primair berust bij deze drie hoofdorganen van de gemeente. Deze in wezen 
programmatische bepaling is door het opnemen van artikel 5, onderdeel a, 
niet overbodig geworden. Zij is daarom gehandhaafd en vastgelegd in 
artikel 8. 

Hoofdstuk II. De raad 

Artikel 9 

In navolging van artikel 50 van de Grondwet en artikel 6 van de Provin-
ciewet is een artikel opgenomen waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat 
het vertegenwoordigend college bij zijn besluiten de belangen van de 
gehele bevolking van de gemeente in aanmerking heeft te nemen. De 
strekking van deze bepaling past bij het streven door middel van verschaffing 
van inspraak en participatiemogelijkheden een zo duidelijk mogelijk beeld 
te krijgen van de belangen en wensen van de individuele burgers, zodat 
daarmee bij de besluitvorming - in het kader van de representatie-demo-
cratie - beter rekening kan worden gehouden. 

Artikel 10 

In het ambtelijk voorontwerp «de gemeentewet herzien» is voorgesteld 
de gemeenteraad de bevoegdheid te geven om binnen zekere grenzen het 
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aantal raadsleden te verhogen. Uit de reacties op dit voorontwerp, met 
name uit gemeentelijke kring, viel af te leiden dat hieraan weinig behoefte 
bestaat. Ook naar ons oordeel is het weinig waarschijnlijk dat verhoging 
van het aantal raadsleden een wezenlijke bijdrage zal kunen leveren aan 
versterking van de bestuurskracht c.q. het voorkomen van overbelasting 
van de raden. Voor een verdere bespreking van deze problematiek moge 
worden verwezen naar het algemeen deel van deze memorie, waarin wij 
ook aan andere suggesties om de overbelasting van de raad tegen te gaan, 
aandacht hebben geschonken. 

Het verdient aanbeveling, evenals nu het geval is, het aantal raadsleden, 
afhankelijk van het inwoner-aantal van de gemeente, wettelijk vastte 
leggen. Voor de kleinste gemeenten wordt een beperkte verhoging van het 
aantal raadsleden van 7 tot 9 voorgesteld, omdat het ongewenst moet 
worden geacht dat afwezigheid van enkele raadsleden tot gevolg kan 
hebben, dat bij een raadsvergadering het college van burgemeester en 
wethouders evenveel leden telt als het aantal overige raadsleden. 

Artikel 11 

De in artikel 72 van de huidige gemeentewet geregelde materie betreffende 
de bevoegdheid van de burgemeester ten opzichte van de raad en in de 
raadsvergadering is naar het onderhavige hoofdstuk overgebracht. Artikel 
11 is overgenomen uit de aanhef van het artikel 72, eerste lid van de 
huidige gemeentewet. Voor het overige zij verwezen naar de artikelen 22 
en 26. 

Artikel 12 

Evenals in de huidige gemeentewet is in het ontwerp een bepaling 
opgenomen waarin de vereisten voor de uitoefening van het passief 
kiesrecht voor de gemeenteraad zijn opgesomd. Op enkele onderdelen van 
de bepaling gaan wij hieronder in. 

Ten aanzien van het leeftijdsvereiste van achttien jaar wijzen wij op de 
overgangsbepaling in artikel 277, die is ontleend aan artikel V van de wet 
van 1 juni 1983 (Stb. 264) tot verlaging van het leeftijdsvereiste voor het 
lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad. 

In dit artikel is de regeling betreffende het passief kiesrecht voor niet-
Nederlandse ingezetenen, zoals deze is vervat in de Wet van 29 augustus 
1985, Stb. 478 (kiesrecht buitenlanders), overgenomen. Voorts is de 
bepaling met betrekking tot de uitsluiting van het passief kiesrecht in 
overeenstemming gebracht met het onlangs ingediende wetsvoorstel tot 
wijziging van de Kieswet, de gemeentewet en de Provinciewet op dit punt 
(kamerstukken II, 1984-1985, 18973). 

Artikel 13 

Ten aanzien van iemand die na de laatstgehouden periodieke raadsver-
kiezingen wegens het verrichten van een verboden handeling van het 
raadslidmaatschap of van het wethouderschap is vervallen verklaard, 
achten wij het onwenselijk dat hij deel uitmaakt van de gemeenteraad. Het 
vorenstaande behoort echter niet te gelden indien het oordeel van de 
kiezers een andere uitslag te zien geeft. Daarom wordt voorgesteld het 
verbod van toelating van de hiervoor bedoelde personen uitsluitend te 
laten gelden bij de vervulling van tussentijds opengevallen plaatsen in de 
raad. 

Artikel 14 

Dit artikel sluit aan bij artikel 25 van de huidige gemeentewet met 
uitzondering van de laatste zin van laatstbedoeld artikel, die is overgenomen 
in artikel 3 van dit ontwerp. Nieuw is de vermelding van het lidmaatschap 
van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer in de onderdelen c en 
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d van het eerste lid. Hoewel deze incompatibiliteiten ook reeds op grond 
van de artikelen 7 van de Wet op de Raad van State en 47 van de Compta-
biliteitswet gelden, worden zij hier eveneens vermeld. De opsomming in dit 
artikel betekent overigens niet dat er geen andere incompatibiliteiten op 
grond van andere wetten bestaan. Met de opsomming is dan ook niet naar 
volledigheid gestreefd. De opgesomde onverenigbare functies mogen 
echter in de nieuwe Gemeentewet niet ontbreken. 

Artikel 15 

Evenals in de Provinciewet zijn de zuiveringseed en de ambtseed 
samengevoegd. Uit de huidige gemeentewet is niet meer overgenomen de 
zinsnede «de belangen van de gemeente». Gebleken is dat dit begrip soms 
te eng wordt opgevat en dat niet steeds de belangen van de bevolking 
daaronder worden begrepen. Om toch zo zuiver mogelijk de betekenis van 
de ambtseed tot uitdrukking te brengen is thans gekozen voor een formule-
ring waarmee de ambtseed meer is toegesneden op de functie van het 
raadslid en niet op de belangen van de gemeente. Het raadslid zweert of 
belooft zijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten 
te zullen vervullen. Voor de goede orde zij er op gewezen dat het begrip 
wetten in de ambtseed ruim moet worden opgevat zodat daaronder ook 
vallen het Statuut en de internationale overeenkomsten. 

Artikel 16 

Bij de totstandkoming van de Provinciewet is de opsomming van de 
handelingen die de statenleden worden verboden, aanzienlijk verruimd. 
Een dergelijke verruiming van de verboden handelingen voor de gemeen-
teraadsleden lijkt evenzeer op haar plaats. Ook de commissie-Oud heeft 
daartoe geadviseerd. Artikel 26, sub a, van de huidige gemeentewet gaat 
naar haar mening, gelet op de tegenwoordige verhoudingen, niet ver 
genoeg. Haar gedachten gingen uit naar een algemene bepaling volgens 
welke het raadsleden verboden zou zijn als particuliere adviseurs voor of 
tegen de gemeente werkzaam te zijn, wanneer daardoor de zuivere verhou-
dingen bij de behartiging van de belangen van de gemeente geschaad kan 
worden. 

Zoals in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende 
het ontwerp-Provinciewet tot uitdrukking werd gebracht, bleek het evenwel 
met het oog op de rechtszekerheid van hen op wie het verbod betrekking 
zou hebben, de voorkeur te verdienen, de handelingen die worden verboden, 
in de wet zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Van deze gedachte is 
uitgegaan bij de opstelling van het voorgestelde artikel 16. Daarin wordt 
een aantal belangrijke handelingen vermeld waarmee een raadslid zich kan 
compromitteren of waardoor het gemeentebelang kan worden geschaad. 

Het belang van dit artikel ligt niet, zoals bij artikel 228 van de huidige 
gemeentewet, in het financiële belang van de gemeente, maar in de 
zuiverheid van verhoudingen. Het artikel beoogt waarborgen te scheppen 
voor de zuiverheid in de verhoudingen tussen het raadslid enerzijds en de 
gemeente anderzijds. 

Het eerste lid, onder a en b bouwt voort op artikel 26 onder a van de 
huidige gemeentewet. De term rechtsgedingen is verruimd tot geschillen 
zodat bij voorbeeld ook administratief beroep onder de bepaling valt. Ook 
worden de verboden handelingen uitgebreid tot het optreden als gemach-
tigde en adviseur. Het optreden als gemachtigde wordt onder b slechts 
verboden wanneer wordt opgetreden namens de tegenpartij van de 
gemeente. Deze laatste beperking is op zijn plaats omdat er in de praktijk 
behoefte aan bestaat dat raadsleden en met name wethouders bij voorbeeld 
in administratieve beroepszaken namens de gemeente kunnen optreden. 

Overigens heeft de bepaling geen betrekking op situaties waarin burgers, 
die bezwaar hebben tegen bepaalde beslissingen of gedragingen van het 
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college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester, zich 
wenden tot leden van de raad ten einde advies of hulp te krijgen. Het 
behoort tot de specifieke taak van raadsleden, burgers in dezen bij te staan 
of om het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter 
verantwoording te roepen. Indien een burger eenmaal zijn geschil met het 
gemeentebestuur heeft voorgelegd aan een rechterlijke of beroepsinstantie, 
kan verdere bijstand door raadsleden aan burgers echter de goede verhou-
dingen binnen de gemeente licht verstoren en als een verboden werkzaam 
zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente in een geschil 
worden beschouwd. 

Het onder c bepaalde sluit daarbij aan. De betrokkene kan ten aanzien 
van de gemeente over wetenschap beschikken die hij uit anderen hoofde, 
namelijk als raadslid, heeft verkregen, hetgeen zijn optreden als gemachtigde 
of adviseur minder gewenst maakt. 

In de aanhef van onderdeel d is evenals in artikel 228 van de huidige 
gemeentewet gekozen voor het woord «betreffende» in plaats van «tot». 
Deze keuze is gemaakt, aangezien het woord «betreffende» een ruimere 
betekenis heeft dan «tot», waardoor bij voorbeeld ook onderaannemingen 
onder het eerste lid, onderdeel d, 1e, kunnen worden gebracht. Wat 
onderdeel d verder betreft, is het in artikel 26, onder c, van de huidige 
gemeentewet voorkomende woord «deelnemen» geschrapt. Dit woord 
wordt thans namelijk op verschillende wijze geïnterpreteerd al naar gelang 
het wordt toegepast met betrekking tot onderhandse pacht van gemeente-
goederen of inkomsten, dan wel met betrekking tot leveringen en aanne-
mingen. In het eerste geval wordt daaronder uitsluitend verstaan de 
handeling van het deelnemen aan het sluiten van een pachtovereenkomst 
door een raadslid, terwijl in het tweede geval daaronder mede wordt 
verstaan het deelnemen door het raadslid aan het uitvoeren van een 
contract dat is aangegaan voor de aanvaarding van het raadslidmaatschap. 
Op het uitvoeren van een voor de aanvaarding aangegane overeenkomst 
behoort het bepaalde onder d echter geen betrekking te hebben. Het 
verbod zou alsdan, naar het voorkomt, een al te ruime strekking krijgen. 

De in onderdeel d onder 2e vermelde overeenkomsten inzake het 
verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking tegen beloning ten 
behoeve van de gemeente betreffen de in de aanhef van artikel 1637 van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten inzake het verrichten van 
enkele diensten. Deze laatste term wordt niet meer opgenomen in het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek. In het voorgestelde onderdeel d onder 2e, 
wordt niet aangesloten bij de terminologie van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek dat spreekt van «opdracht». Gekozen is, gezien de wijde strekking 
van artikel 16, voor de term verrichten van werkzaamheden. 

In onderdeel d onder 3e wordt niet meer van «leveringen», maar van 
«leveranties» gesproken. Het gaat hier om het ter beschikking stellen van 
roerende zaken anders dan om niet. Te denken valt daarbij niet alleen aan 
het aanbieden van koopwaar, maar ook aan «ruil» en «leasing». 

In onderdeel d onder 4e zijn slechts roerende zaken genoemd. Het zou 
voor de gemeente ernstige bezwaren kunnen opleveren, indien zij niet de 
mogelijkheid zou hebben om onroerende zaken van raadsleden te huren. 
Men denke aan voorgenomen werken, waarvoor de beschikking over 
onroerende zaken van raadsleden nodig blijkt te zijn. 

Onderdeel d, onder 6e, is ontleend aan artikel 1506 BW, houdende het 
verbod voor bewindvoerders van gemeentelijke eigendommen en derhalve 
ook voor raadsleden, tot onderhandse aankoop van die eigendommen. 
Onderdeel d onder 6e bevat enerzijds een beperking van dat verbod in die 
zin dat roerende zaken niet meer onder het verbod vallen. Anderzijds is het 
verbod verruimd tot rechten op onroerende zaken, zoals bij voorbeeld het 
erfpachtsrecht. 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek zal artikel 1506 BW komen te vervallen 
In plaats daarvan zal in artikel 3.2.9 Nieuw Burgerlijk Wetboek de nietigheid 
van de in onderdeel d onder 6e bedoelde verboden handeling geregeld 
worden. 
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Het lijkt gewenst de in artikel 1506 BW voorkomende mogelijkheid van 
ontheffing van het verbod van onderhandse koop, ook in artikel 16 te 
openen. Wij zouden de mogelijkheid van ontheffing voorts ook willen 
uitstrekken tot de andere in onderdeel d genoemde overeenkomsten, 
omdat er naar ons oordeel geen grond bestaat het verlenen van een 
incidentele ontheffing voor de andere onder d bedoelde transacties geheel 
en al uit te sluiten. Voor het verlenen van de ontheffing komen de colleges 
van gedeputeerde staten het meest in aanmerking. Tegen weigering van 
een gevraagde ontheffing is in het voorstel van de Werkgroep gemeentewet 
herzien voor het raadslid beroep op de Kroon opengesteld. Wij nemen dit 
voorstel niet over. Bij de beslissing door gedeputeerde staten over de 
ontheffing gaat het om de vraag of het algemeen belang, te weten het 
voorkomen van belangenconflicten, in het betrokken geval ruimte biedt 
voor ontheffing. Zo er al sprake zal kunnen zijn van een wezenlijke afweging 
van de individuele belangen van het betrokken raadslid of van derden-be-
langhebbenden met het algemeen belang, kan deze afweging naar ons 
oordeel zonder voorbehoud bij gedeputeerde staten plaats vinden. Deze 
afweging behoeft niet nog eens op centraal niveau te worden herhaald ter 
bevordering van uniformering of harmonisering op landelijk niveau van het 
gevoerde en te voeren beleid. Ook andere belangen van nationale aard zijn 
niet in het geding. Toetsing van de beslissing van gedeputeerde staten op 
haar rechtmatige totstandkoming en inhoud is verzekerd door de mogelijk-
heid voor rechtstreeks belanghebbenden voorziening te vragen bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State ingevolge de Wet Arob. De 
Kroon staat wel het instrument van vernietiging van de beslissing van 
gedeputeerde staten ter beschikking. 

De gevolgen van niet naleving van in het voorgestelde artikel 16 opgeno-
men verboden zijn geregeld in artikel W 9 van de Kieswet (mogelijkheid 
van schorsing en vervallen verklaring van het raadslidmaatschap). Voor 
wat betreft de in onderdeel d, onder 6e, verboden handeling komen deze 
gevolgen naast de nietigheid die in het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt 
geregeld. 

Artikel 17 

In artikel 59 van de huidige gemeentewet wordt bepaald, dat de raad een 
reglement van orde voor zijn vergadering vaststelt. In het onderhavige 
artikel wordt gesproken van het reglement van orde voor zijn vergaderingen 
en andere werkzaamheden. Deze naam dekt beter de inhoud van de vaak 
op meer dan de vergaderingen zelf betrekking hebbende reglementen van 
orde. Onder het begrip «andere werkzaamheden dan vergaderingen» valt 
bij voorbeeld de bekendmaking van besluiten van de raad waarin niet op 
andere wijze is voorzien. Te denken valt hierbij aan plannen die geen 
bindende regels jegens burgers inhouden. 

Artikel 18 

De raad kan hetzij van te voren bepalen, bij voorbeeld in het reglement 
van orde, dat jaarlijks een zeker aantal malen wordt vergaderd, hetzij in een 
vergadering besluiten een bepaalde tijd later weer bijeen te komen. 
Daarnaast wordt vergaderd, indien de burgemeester of het college van 
burgemeester en wethouders dit nodig oordeelt dan wel tenminste een 
vijfde deel van de raad daarom verzoekt. Wat dit laatste betreft kent de 
voorgestelde bepaling, anders dan artikel 46 van de huidige gemeentewet, 
geen afwijking van de regel, dat het aantal leden dat om de vergadering 
verzoekt, tenminste een vijfde van het aantal raadsleden moet bedragen. 
Wij zien geen reden voor zo'n afwijking. De thans geldende eis van ten 
minste zes vergaderingen per jaar is niet overgenomen omdat zo'n voor-
schrift in de praktijk overbodig blijkt te zijn. Dit geldt te meer nu in het 
tweede lid een vergadering verplicht wordt gesteld indien een raadsmin-
derheid er om verzoekt of B en W het nodig oordelen. 
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Artikel 19 

Ingevoegd is een bepaling die expliciet aangeeft, wanneer de nieuw 
verkozen raad voor de eerste maal bijeenkomt. De in het eerste lid bedoelde 
datum van aftreden van de leden van de raad in oude samenstelling is 
geregeld in artikel C 3 van de Kieswet. 

Artikel 0 8 van de Kieswet regelt het geval dat op bovengenoemde 
datum de geloofsbrieven van meer dan de helft van de nieuwe raadsleden 
niet onherroepelijk zijn goedgekeurd. Het tweede lid heeft hier betrekking 
op. 

De in het tweede lid genoemde termijn van veertien dagen dient om de 
raad, nadat de geloofsbrieven van meer dan de helft van de leden zijn 
goedgekeurd, tenminste veertien dagen de tijd te geven om de wethouders 
te kiezen. De raad heeft deze periode nodig, omdat in zijn eerste bijeenkomst 
de benoeming van wethouders moet plaatsvinden (zie artikel 36). 

Artikel 20 

Ten aanzien van de toepassing van het eerste //ar zij erop gewezen, dat de 
burgemeester bij de vaststelling van tijdstip en plaats van de vergadering 
kan zijn gebonden, hetzij aan het reglement van orde van de raad hetzij aan 
een incidenteel raadsbesluit. 

Het derde lid is ontleend aan het artikel 48, eerste lid, van de huidige 
gemeentewet. De redactie van de eerste volzin biedt de mogelijkheid aan 
de raad de termijn, gelegen tussen de bezorging van de oproeping en de 
aanvang van de vergadering, op langer dan achtenveertig uur te stellen. De 
in het tweede lid van artikel 48 van de huidige gemeentewet vervatte 
bepaling - dat de raad, behoudens het bepaalde in het reglement van orde, 
als regel over andere zaken dan die, vermeld in de oproepingsbriefjes, kan 
beraadslagen en besluiten - kan worden gemist. De vraag, of en in hoeverre 
het beraadslagen en besluiten buiten de agenda zal zijn toegestaan dan wel 
beperkt, blijft derhalve - evenals nu - op een uitzondering na aan de raad 
ter beslissing overgelaten. Op de bedoelde beperking zal in de toelichting 
bij artikel 21 worden ingegaan. 

Het vierde lid regelt de openbare bekendmaking van de vergadering. De 
agenda behoeft niet ter openbare kennis te worden gebracht. Voldoende is 
dat zij met de bijbehorende stukken op een bepaalde plaats en in een 
bepaalde periode ter inzage ligt en dat dit in de openbare bekendmaking 
van de raadsvergadering wordt vermeld. De stukken, ten aanzien waarvan 
geheimhouding wordt opgelegd overeenkomstig artikel 25, tweede lid, 
behoeven niet ter inzage te worden gelegd. Voor wat betreft de vermelding 
van een agendapunt, dat naar verwachting in een besloten vergadering zal 
worden behandeld, is geen reden een uitzondering te maken op de eis van 
openbare bekendmaking. 

Het vijfde Ud-óaX de termijn voor het houden van een vergadering op 
verzoek van het vereiste aantal leden bepaalt op ten hoogste veertien 
dagen - is ontleend aan artikel 47 van de huidige gemeentewet. Uit het 
oogpunt van het belang van bescherming van raadsminderheden, is het 
gewenst deze bepaling te handhaven. In aanvulling hierop is bepaald dat 
de verplichting tot bijeenroeping van de raad ook geldt, indien burgemeester 
en wethouders daarom verzoeken. Hun oordeel dat een vergadering nodig 
is, moet van zodanig gewicht worden geacht dat een wettelijke plicht tot 
bijeenroeping ook hier gewenst is. 

Artikel 21 

Duidelijkheidshalve is in het eerste lid het woord «gehouden», voorko-
mende in artikel 54, eerste lid, van de huidige gemeentewet, vervangen 
door: geopend. 

Onder «zitting hebbende leden» moeten ingevolge artikel U 14 van de 
Kieswet diegenen worden verstaan over wier toelating tot de raad onher-
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roepelijk is beslist. Het aantal zittinghebbende raadsleden is het wettelijk 
aantal raadsleden (zie artikel 10) minus de vacatures, waarbij onder 
vacatures worden verstaan de wettelijke plaatsen in de gemeenteraad die 
(nog) niet zijn bezet door onherroepelijk tot het raadslidmaatschap toegelaten 
personen. Deze vacatures kunnen zich voordoen na het optreden van de 
nieuwe raad na de periodieke verkiezingen of na tussentijds aftreden van 
zittende raadsleden. Het bovenstaande geldt ook voor de artikelen 29 en 56 
voor zover daar eveneens het begrip «zitting hebben» wordt gehanteerd. 

Onder de bestaande regeling kan bij afwezigheid van het normaal 
vereiste aantal leden eerst worden beraadslaagd en besloten in de derde 
volgens artikel 54 bijeengeroepen vergadering. De nieuwe, in het tweede 
en derde lid opgenomen regeling maakt dit in de tweede vergadering reeds 
mogelijk. Daarmee wordt een snellere procedure bereikt, die, gelet op de in 
dit artikel vervatte waarborgen, verantwoord lijkt. In het tweede lid is niet 
meer vermeld, dat het beleggen dient te geschieden op de in artikel 20 
voorgeschreven wijze. Dit spreekt ook zonder uitdrukkelijke bepaling 
vanzelf, voor zover in artikel 21 niet van artikel 20 wordt afgeweken. De 
afwijking betreft de termijn waarbinnen de vergadering na het bezorgen 
van de oproepingen kan worden belegd. Dit is 48 uur in de normale 
gevallen en 24 uur in de gevallen waarin een niet-geopende vergadering 
voor de tweede keer wordt belegd. 

Ingevolge de eerste volzin van het derde lid geldt verder voor de opening 
van de daar bedoelde vergadering niet de eis, dat meer dan de helft van 
het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig moet zijn. Blijkt slechts één 
lid te zijn verschenen, dan kan de vergadering derhalve doorgaan. Dat in 
deze vergadering ook een geldige stemming kan plaatsvinden, vloeit voort 
uit artikel 29, tweede lid onder b. 

Zoals in de toelichting bij artikel 20 werd opgemerkt, is er een uitzondering 
op de regel, dat aan de raad de beslissing is overgelaten aangaande de 
vraag, of het beraadslagen en besluiten buiten de agenda zal zijn toegestaan. 
Deze beperking is te vinden in de tweede volzin van het derde lid van 
artikel 21. De raad mag in de bedoelde vergadering over andere aangele-
genheden dan die waarvoor de eerste, nietgeopende vergadering is belegd 
alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan 
de helft der leden tegenwoordig is. 

De bevoegdheid van de raad om besluiten te nemen over andere 
aangelegenheden dan die waarom de eerder niet-geopende vergadering is 
belegd, is afhankelijk gesteld van het aantal leden dat volgens de presentie-
lijst de vergadering heeft bezocht. De raad kan besluiten nemen indien 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden de vergadering 
heeft bezocht. Dit geldt ook indien bij het nemen van het besluit minder 
dan de helft van het aantal leden aanwezig is in de vergadering. Dit is 
echter alleen mogelijk indien geen stemming wordt verlangd door één of 
meer leden van de raad. In dat laatste geval is artikel 29 van toepassing. 

Artikel 22 

In artikel 72, eerste lid, van de huidige gemeentewet wordt aan de 
burgemeester een raadgevende stem in de raadsvergadering gegeven. In 
artikel 22 wordt dit recht anders omschreven doordat het niet in verband 
wordt gebracht met de besluitvorming, maar met de beraadslaging. 

Niet overgenomen uit de huidige gemeentewet is het verbod voor de 
burgemeester, te spreken over zaken die hem of zijn verwanten persoonlijk 
aangaan. Uiteraard is het gewenst, dat iedere spreker in de raadsvergadering 
hierbij de nodige terughoudendheid betracht. Voor een bijzonder verbod in 
deze voor de burgemeester bestaat, evenals voor de raadsleden, echter 
onvoldoende reden. 

De toekenning door de wetgever aan de burgemeester van het recht in 
de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen, betekent intussen 
niet, dat andere niet-raadsleden de bevoegdheid tot deelneming aan de 
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beraadslaging zou moeten worden onthouden. Met dit onderwerp laat het 
wetsontwerp zich echter niet in. Het blijft dus aan de raad, daaromtrent een 
regeling te treffen of in voorkomende gevallen bij voorbeeld een gemeen-
telijke functionaris of andere deskundige uit te nodigen om de raad ten 
aanzien van een bepaalde aangelegenheid van voorlichting te dienen. 
Overigens kan ook de publieke tribune de mogelijkheid krijgen om vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. 

Artikel 23 

De bewoordingen van het eerste lid van deze bepaling zijn in vergelijking 
met artikel 53 van de huidige gemeentewet verruimd, ten einde zoveel 
mogelijk het beginsel tot zijn recht te doen komen, dat zij die over een 
bepaalde zaak hebben te oordelen, zich in het publiek belang zonder 
terughoudendheid in de vergadering moeten kunnen uiten. Gelet op de 
bestaande praktijk, waarin deze bepaling terecht niet als een vrijbrief voor 
allerlei niet noodzakelijke uitlatingen wordt opgevat, behoeft tegen de 
voorgestelde verruiming geen bezwaar te bestaan. De bepaling is zo 
geredigeerd, dat de onschendbaarheid niet alleen geldt voor de raadsleden 
maar voor elk lid van het gemeentebestuur, dat wil zeggen ieder die 
individueel ofte zamen met andere leden van een college, gemeentelijke 
bevoegdheden uitoefent. 

Het artikel is in navolging van artikel 71 van de nieuwe Grondwet 
eveneens van toepassing verklaard op hen die de raad bijstaan. Gedacht 
wordt onder andere aan gemeenteambtenaren die door de raad zijn 
gevraagd ten aanzien van bepaalde zaken de raad schriftelijk of mondeling 
van advies te dienen. Immers het is niet gewenst de ambtenaar bloot te 
stellen aan sancties voor hetgeen hij ter vergadering zegt of schriftelijk 
heeft overgelegd. Opgemerkt zij nog dat dit artikel slechts geldt voor hen 
die deelnemen aan de beraadslaging van de raad. De vraag wanneer er 
sprake is van deelname aan de beraadslaging, moet worden beantwoord 
aan de hand van het reglement van orde. 

Artikel 24 

In deze bepaling is het belangrijke beginsel neergelegd dat de vergade-
ringen van de raad in het openbaar worden gehouden. Alleen de raad zelf 
kan - op de in het tweede en derde lid omschreven wijze - van dit beginsel 
afwijken. 

In de huidige gemeentewet is in artikel 50 een lijst opgenomen van 
onderwerpen waarover in een besloten vergadering niet beraadslaagd mag 
worden of een besluit mag worden genomen, dan wel waarover in een 
besloten vergadering slechts een besluit mag worden genomen. Het 
voordeel van dit stelsel is dat duidelijk vaststaat welke onderwerpen in 
geen geval in besloten vergadering mogen worden behandeld. Daar staat 
echter tegenover dat daaraan ook belangrijke bezwaren kleven. Allereerst 
vormt de lijst een vrij willekeurige selectie van onderwerpen waarvan 
openbare behandeling van wezenlijk belang is. Door de wettelijke fixatie 
van onderwerpen zal de lijst verder niet actueel kunnen blijven. Een 
bezwaar is verder dat de uitgebreide lijst ten onrechte de indruk kan 
wekken dat indien een niet op deze lijst voorkomend onderwerp voorwerp 
van discussie is in de raadsvergadering, behandeling daarvan in een 
besloten vergadering in beginsel aanvaardbaar zal zijn. Ten slotte kan een 
dergelijke lijst - zeker nu deze niet bestaat voor de vergaderingen van 
provinciale staten of van de Staten-Generaal een betuttelende indruk 
wekken en derhalve ook vanuit het oogpunt van decentralisatie ongewenst 
zijn. 

Een alternatief voor een lijst met onderwerpen zou gelegen kunnen zijn 
in het in de wet noemen van enkele belangen, die de raad bij de besluitvor-
ming omtrent de vraag of in beslotenheid moet worden vergaderd, moet 
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afwegen. Ook hieraan kleven evenwel bezwaren. Indien de belangen 
nauwkeurig omschreven zouden worden, zouden aan dit stelsel dezelfde 
bezwaren kleven als aan een stelsel waarin een aantal onderwerpen 
genoemd wordt. Indien volstaan zou worden met een meer algemene 
omschrijving van deze belangen, rijst de vraag wat een dergelijk voorschrift 
zou toevoegen aan de afweging die de raad zal moeten maken indien in het 
geheel geen belangen genoemd worden. De raad zal in dit laatste geval 
immers bij de beslissing tot een besloten vergadering, moeten afwijken 
van het beginsel van de openbaarheid en in verband daarmede naar 
bijzondere rechtvaardigingsgronden c.q. bepaalde belangen, gediend met 
het in beslotenheid vergaderen, moeten zoeken. Om deze redenen is in het 
onderhavige ontwerp gekozen voor het stelsel van artikel 20 van de 
Provinciewet waarin geen criteria ter zake zijn neergelegd. De raad zal 
derhalve van geval tot geval moeten afwegen of de belangen die beschermd 
worden door het sluiten van de deuren, zo zwaarwegend zijn dat daarvoor 
het eveneens zwaarwegende belang van de openbaarheid van de vergade-
ring moet wijken. 

Vanzelfsprekend zal het vervallen van de lijst er niet toe mogen leiden 
dat onder de nieuwe Gemeentewet de raad meer dan voorheen het geval 
was in beslotenheid zal vergaderen. Het ligt in de tegenwoordige tijd 
waarin gemeenten steeds meer openbaarheid betrachten ook niet voor de 
hand te veronderstellen dat de raad daaraan behoefte zou hebben. Ook de 
ervaringen die sinds 1962 zijn opgedaan met artikel 20 van de Provinciewet 
wijzen niet op een toename van het aantal besloten vergaderingen. 

Voorts kan naar ons oordeel de Wob bijdragen tot een zorgvuldig 
gebruik van het instituut van de besloten vergadering. Krachtens deze wet 
immers, die ook voor gemeentelijke organen geldt, mag openbaarmaking 
van stukken slechts in bepaalde gevallen worden geweigerd. Indien 
openbaarmaking zou worden gevraagd van stukken die in een besloten 
vergadering van de raad aan de orde zijn geweest, zou dat niet zonder 
meer met een beroep op het besloten karakter van de vergadering mogen 
worden geweigerd. Slechts indien gevraagd zou worden om openbaarma-
king van stukken die vallen onder de uitzonderingen genoemd in artikel 4 
van de Wob of die specifiek met het oog op een besloten vergadering zijn 
opgesteld en bovendien betrekking hebben op: 

a. gegevens, die nog in bewerking zijn of die, hoewel gereed, op zichzelf 
een onvolledig en daardoor vertekend beeld zouden geven; 

b. persoonlijke beleidsopvattingen van bestuurders of ambtenaren 
zou dit met een beroep op de Wob geweigerd kunnen worden. Daarnaast 
dienen inlichtingen over hetgeen tijdens een besloten vergadering is 
behandeld vanzelfsprekend ook te worden geweigerd, indien een geheinv 
houdingsplicht is opgelegd. 

Ingevolge het vierde lid zal het verslag van een besloten vergadering niet 
openbaar gemaakt worden, tenzij de raad anders beslist. Van een belangen-
afweging zoals voorgeschreven door de Wob, zal dus voor wat betreft het 
verslag geen sprake kunnen zijn. Deze bepaling is opgenomen ter bescher-
ming van de raadsleden die juist in een besloten vergadering vrijuit 
moeten kunnen spreken en daarbij niet gehinderd dienen te worden door 
de mogelijkheid dat het verslag tegen de wil van de raad geheel of gedeeltelijk 
openbaar zou worden. Van een dergelijke openbaarmaking zou vanzelfspre-
kend ook geen sprake kunnen zijn indien een geheimhoudingsplicht wordt 
opgelegd. 

Wie in een besloten vergadering aanwezig mag zijn, regelt het artikel 
niet. Ook de beslissing daarover blijft aan de raad, uiteraard met inachtne-
ming van de bepalingen, volgens welke de burgemeester voorzit en de 
secretaris aanwezig is. 

In artikel 50 van de huidige gemeentewet wordt onderscheid gemaakt 
tussen beraadslagen en besluiten. Het begrip «vergaderen» dat in het 
onderhavige artikel wordt gebruikt, omvat zowel het beraadslagen als het 
besluiten. Op grond daarvan is het ook niet noodzakelijk in dit artikel met 
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zoveel woorden te bepalen - zoals in artikel 20 van de Provinciewet wel is 
geschied - dat in een besloten vergadering ook besluiten kunnen worden 
genomen. 

Artikel 25 

Evenals in de huidige gemeentewet zal in de nieuwe Gemeentewet de 
mogelijkheid om in bepaalde gevallen geheimhouding op te leggen, niet 
gemist kunnen worden. Er zullen zich immers altijd zaken blijven voordoen 
waarover de raad als hoogste gemeentelijk bestuursorgaan een beslissing 
zal moeten nemen, maar die naar hun aard vertrouwelijk behandeld 
moeten worden. Dergelijke zaken kunnen - op grond van het bepaalde in 
het vorige artikel - door de raad in beslotenheid worden behandeld. De 
mogelijkheid om, ten aanzien van hetgeen in beslotenheid is behandeld, 
ook geheimhouding op te leggen is een noodzakelijk complement daarvan. 

De verplichting tot geheimhouding betekent een beperking van de 
vrijheid van meningsuiting. In verband daarmee moet het opleggen van 
een geheimhoudingsplicht in overeenstemming zijn met de eisen die 
artikel 7 van de Grondwet aan beperkingen van dit grondrecht stelt. Dat 
betekent dat de geheimhoudingsplicht moet worden neergelegd in een 
formeel wettelijke bepaling die de bevoegdheid tot het opleggen van een 
geheimhoudingsplicht normeert. De grondwetsbepaling laat voorts niet toe 
dat, bij voorbeeld bij gemeentelijke verordening, nadere of aanvullende 
regels ter zake gesteld worden. Artikel 49 van de huidige gemeentewet 
voldoet niet aan deze vereisten, omdat het de bevoegdheid van de 
bestuursorganen om een geheimhoudingsplicht opte leggen, niet normeert. 
In het voorgestelde artikel 25 is de bevoegdheid wel genormeerd, door de 
verwijzing naar de uitzonderingsgronden van de Wob. 

Een voorlopige geheimhoudingsplicht kan worden opgelegd door het 
college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, of een 
commissie. Gelet op de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan 
dient de raad zelf te beslissen omtrent het voortduren van de verplichting 
tot geheimhouding ten aanzien van aan hem overgelegde stukken. In het 
derde Uden in de artikelen 55, derde lid, en 95, derde lid, is hierin voorzien. 
Het komt echter ook wel voor dat een enkel raadslid behoefte heeft aan 
inlichtingen van vertrouwelijke aard. Ook ten aanzien van de op deze wijze 
aan een enkel raadslid verstrekte informatie kan op grond van de voorge-
stelde bepaling een geheimhoudingsplicht worden opgelegd. Uiteraard kan 
er van bekrachtiging door de raad in een dergelijk geval geen sprake zijn. 
De wijze waarop een geheimhoudingsplicht die aan een enkel raadslid is 
opgelegd kan worden opgeheven, is geregeld in het vierde //dvan de 
voorgestelde bepaling. In de eerste plaats is het orgaan dat de geheimhou-
dingsplicht heeft opgelegd, zelf bevoegd deze weer op te heffen. Indien de 
zaak waaromtrent geheimhouding aan een enkel raadslid is opgelegd aan 
de raad wordt voorgelegd bij voorbeeld door het betrokken raadslid in een 
besloten raadsvergadering - dient de raad omtrent de geheimhouding te 
beslissen. 

Ingevolge artikel 49 van de huidige gemeentewet kunnen alleen burge-
meester en wethouders met betrekking tot stukken die zij aan de raad 
overleggen voorlopige geheimhouding opleggen. Het lijkt echter gewenst 
deze bevoegdheid ook aan de burgemeester en een commissie te geven. 
Dit is in het tweede lid geregeld. 

De verplichting tot geheimhouding met betrekking tot de onderwerpen 
die met gesloten deuren zijn behandeld, kan ingevolge het eerste lid alleen 
worden opgelegd tijdens die besloten vergadering. Het zal derhalve in de 
toekomst niet meer mogelijk zijn om enige tijd na de besloten vergadering 
omtrent het daar behandelde nog geheimhouding op te leggen. 

Omdat er buiten de raadsleden nog allerlei andere personen zijn die de 
behandeling kunnen meemaken of van het behandelde of de stukken 
kennis kunnen nemen - burgemeester, commissielid-niet-raadslid, deskun-
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digen, secretaris en andere ambtenaren - is met betrekking tot degenen op 
wie de verplichting tot geheimhouding rust, in het eerste lideen ruimere 
omschrijving gebezigd dan artikel 49, vijfde lid, van de huidige gemeentewet 
kent. 

Het voorschrift dat van de oplegging van de geheimhoudingsplicht als 
bedoeld in het tweede lid op de stukken melding moet worden gemaakt, is 
opgenomen omdat het van belang is dat het karakter van het stuk van meet 
af aan duidelijk is. Uiteraard zou de raad een dergelijke verplichting voor 
stukken ten aanzien waarvan hij als eerste tot geheimhouding besluit, 
kunnen invoeren. 

Krachtens het derde lid vervalt de aan de raad als zodanig opgelegde 
geheimhoudingsplicht, indien deze niet door de raad in zijn eerstvolgende 
vergadering waarin blijkens de presentielijst meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is, wordt bekrachtigd. Deze 
bepaling vormt een uitzondering op artikel 21, derde lid. Krachtens die 
bepaling wordt immers, indien een vergadering wegens het ontbreken van 
het voorgeschreven quorum geen doorgang kan vinden, een nieuwe 
vergadering uitgeschreven waarvoor geen quorum is voorgeschreven. 
Deze mogelijkheid ontbreekt voor wat betreft het nemen van een besluit 
omtrent bekrachtiging van een opgelegde geheimhoudingsplicht. 

Ingevolge het eerste lid kan de geheimhouding op een der gronden 
genoemd in artikel 4 van de Wet Openbaarheid van Bestuur worden 
opgelegd. Van de daar genoemde gronden hebben die genoemd in de 
onderdelen a tot en met c een absoluut karakter. De in die onderdelen 
genoemde belangen mogen niet worden afgewogen tegen het belang van 
openbaarheid (Handelingen II, 1976-1977,13418, nr. 7, blz. 26). Wij vinden 
het niet nodig in verband daarmee de oplegging van geheimhouding in 
deze gevallen verplicht te stellen, omdat met name de gevallen van de 
onderdelen a en b zich op lokaal niveau niet of nauwelijks voordoen. Wij 
gaan er van uit dat de raad in de hier bedoelde gevallen ook zonder 
uitdrukkelijke wettelijke verplichting geheimhouding oplegt. 

Artikel 26 

De in Titel III van de Eerste Afdeling van de huidige gemeentewet 
betreffende de burgemeester voorkomende regeling aangaande de 
handhaving van de orde in de raadsvergadering is in dit ontwerp naar de 
bepalingen inzake vergaderingen van de raad verplaatst. Daarbij zijn enige 
redactionele wijzigingen aangebracht. Voorts is in de laatste volzin van het 
tweede lid niet meer als maximum het aantal van vijf vergaderingen 
opgenomen, maar een tijdsduur van drie maanden. Ontzegging van de 
toegang tot vijf vergaderingen kan namelijk in een gemeente waar weinig 
wordt vergaderd, een al te ruime periode omvatten. Het vierde lid van 
artikel 72 van de huidige gemeentewet, dat aan de ontzegging van de 
toegang het verbeuren van de geldelijke vergoeding bedoelt te verbinden, 
is niet overgenomen. Zou een gemeenteraad een dergelijke regeling willen 
treffen, dan zou hij daarin bij de toepassing van artikel 97 kunnen voorzien. 

Op grond van artikel 72 van de huidige gemeentewet is de burgemeester, 
indien men uitsluitend let op de tekst van de bepaling, alleen bevoegd om 
bij verstoring van de openbare orde ofwel alle toehoorders te doen 
vertrekken, ofwel slechts die toehoorders die de orde verstoren. Wij achten 
een verdere nuancering op dit punt gewenst. Krachtens het slot van het 
eerste lid, kan de burgemeester bepalen welke toehoorders dienen te 
vertrekken. Op deze wijze is het mogelijk om, ingeval van verstoring van de 
orde door de publieke tribune, deze te laten ontruimen met uitzondering 
van leden van de pers en de ambtenaren. 

Artikel 27 

In navolging van artikel 67 van de Grondwet zijn de woorden «of rugge-
spraak» niet meer opgenomen in dit artikel. Deze woorden zijn overbodig. 
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Zij kunnen bovendien de onjuiste indruk wekken, dat het aan de leden van 
de raad verboden is overleg te voeren met hun politieke achterban of met 
maatschappelijke groeperingen. Het verbod van last is gehandhaafd. 
Daarmee wordt vastgelegd dat elk bindend mandaat van een lid van de 
raad nietig is. Op zulk een mandaat kan derhalve nimmer een beroep 
worden gedaan. 

Artikel 28 

Dit artikel is ontleend aan artikel 52 van de huidige gemeentewet. In dit 
artikel is tevens het verbod van artikel 26, onder b, van de huidige gemeen-
tewet («betreffende het meestemmen over de rekening van een 
lichaam tot welks bestuur zij behoren») mede opgenomen. 

Evenals in de Provinciewet - artikelen 25, tweede lid, en 26, tweede lid -
wordt in het onderhavige wetsontwerp onderscheid gemaakt tussen het 
«deelnemen aan de stemming» en het «uitbrengen van een stem», welke 
begrippen in het tweede Uden in artikel 30, tweede lid, nader worden 
omschreven in geval van een schriftelijke stemming. 

• Met betrekking tot het derde //dis wel verruiming van de bepaling bepleit 
in die zin dat het verbod om deel te nemen aan een stemming voor een 
aangelegenheid die het raadslid persoonlijk aangaat, zoals stemmingen 
waarbij de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, eveneens 
zou gelden voor zogenaamde vrije stemmingen. Een zo algemeen gefor-
muleerd verbod zou echter niet op zijn plaats zijn, omdat op het ogenblik 
waarop tot een vrije stemming wordt overgegaan nu eenmaal niet vaststaat, 
of de stemming een aangelegenheid zal betreffen die het raadslid recht-
streeks of middellijk persoonlijk aangaat. Wel zou kunnen worden gedacht 
aan een bepaling volgens welke opnieuw moet worden gestemd, indien bij 
een vrije schriftelijke stemming een raadslid dat aan de stemming heeft 
deelgenomen of een familielid van hem de volstrekte meerderheid blijkt te 
hebben verkregen en de deelneming van het raadslid aan de stemming op 
de uitslag van invloed kan zijn geweest, dan wel ten aanzien van zodanig 
persoon de stemmen staken. Bij de herstemming zou, ook indien deze een 
vrije stemming is, het raadslid zich dan van medestemmen moeten 
onthouden. Een regeling in deze zin is niet in het wetsontwerp opgenomen. 
Het aantal gevallen waarin een raadslid zich van medestemmen moet 
onthouden, zou daardoor aanzienlijk worden uitgebreid, hetgeen met name 
indien het bij de stemming blijkt te gaan om benoeming van een raadslid, 
voor de raadsfractie waartoe het betrokken lid behoort tot ongewenste 
gevolgen kan leiden. 

In verband met het derde lid dient verder opgemerkt te worden, dat de 
persoonlijke betrokkenheid van een raadslid ten aanzien van een gedeelte 
van een bestemmingsplan niet met zich brengt, dat het raadslid persoonlijk 
betrokken is bij het gehele bestemmingsplan en zich dus van stemming 
zou moeten onthouden. 

In het vierde lid zijn enige redactionele veranderingen aangebracht. 
Daarbij is tevens nauwer aangesloten bij de terminologie van de Kieswet. 

Artikel 29 

Op artikel 29 is reeds enigszins ingegaan in de toelichting op artikel 21. 
Beide artikelen moeten in samenhang worden bezien. Artikel 21 schrijft het 
quorum voor, dat vereist is om een raadsvergadering te kunnen openen, 
terwijl artikel 29 het quorum voorschrijft dat vereist is voor geldige stern-
mingen. Zoals reeds in artikel 28 tweede lid is bepaald, wordt onder het 
deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje. 
Daarbij geldt, anders dan voor het uitbrengen van een stem bij schriftelijke 
stemming (artikel 30), niet als eis dat het stembriefje behoorlijk is ingevuld. 

Artikel 30 

De huidige gemeentewet wil dat bij een schriftelijke stemming geen 
rekening wordt gehouden met degenen die blanco stembriefjes hebben 
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ingeleverd. Het voorgestelde artikel beoogt hetzelfde doel te bereiken door 
voor te schrijven dat bij vaststelling van het aantal stemmen alleen rekening 
moet worden gehouden met degenen die een stem hebben uitgebracht, en 
dat bij een schriftelijke stemming onder het uitbrengen van een stem wordt 
verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje. Aangezien 
een blanco stembriefje moet worden beschouwd als een niet behoorlijk 
ingevuld stembriefje, wordt bij een schriftelijke stemming geen rekening 
met een blanco stembriefje gehouden. De vraag, of een stembriefje 
behoorlijk is ingevuld, staat verder aan de raad ter beoordeling, die 
desgewenst in het reglement van orde ook nadere regelen ter zake kan 
stellen. Het inleveren van een blanco stembriefje moet wel worden be-
schouwd als het deelnemen aan een schriftelijke stemming als bedoeld in 
artikel 29. 

Artikel 31 

Het fweede en het derde lid bevatten een nauwkeuriger regeling dan 
artikel 58, derde lid, van de huidige gemeentewet. De redactie van het 
tweede lid sluit aan bij die van het voorgestelde artikel 28, derde lid. De wet 
laat het aan de gemeenteraad over om in eerste instantie tot een besluit te 
komen. In het reglement van orde kunnen dan ook herhaalde vrije stern-
mingen en tussenstemmingen worden geregeld. Het tweede en derde lid 
vinden eerst toepassing indien men daarbij is vastgelopen. 

Artikel 32 

Overeenkomstig de regeling in de Provinciewet wordt in het eerste lid 
gesproken van de «overige stemmingen».Artikel 32 heeft derhalve betrekking 
op het stemmen over alle aangelegenheden die niet onder de werking van 
artikel 31 vallen. De artikelen 31 en 32 geven slechts een aantal hoofdregels 
voor de stemmingen. Voor het overige wordt de regeling van stemmingen, 
ook het stemmen bij handopsteken of zitten en opstaan, aan de gemeente-
raad overgelaten. In dit verband wijzen wij nog op artikel 209, tweede lid, 
waarin stemming bij hoofdelijke oproeping - anders dan in artikel 32, 
eerste lid - wettelijk wordt voorgeschreven. Voor zover nodig zij er nog op 
gewezen, dat de verplichting tot het uitbrengen van een stem, vermeld in 
het tweede lid, niet van toepassing is op de raadsleden die zich ingevolge 
artikel 28 van deelneming aan de stemming moeten onthouden. 

In het tweede lid wordt in navolging van artikel 28 Provinciewet gesproken 
van een voltallige vergadering, waarin blijkens het zesde lid het wettelijk 
aantal raadsleden aanwezig dient te zijn. Anders dan in de artikelen 21 en 
29, waarin het aantal zitting hebbende leden wordt genoemd, wordt hier 
derhalve een ruimer begrip - waaronder ook de vacatures zijn begrepen -
gehanteerd. Juist bij de toepassing van artikel 32 is het van belang dat de 
politieke verhoudingen in de raad volledig tot hun recht kunnen komen. In 
verband daarmee is het met name bij het vaststellen van staking der 
stemmen - en daarmee de verwerping van het betrokken raadsvoorstel -
van belang dat er op dat moment geen onvervulde vacatures bestaan. Voor 
de ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering geldt deze eis 
niet, omdat het uitstel tot een volgende vergadering tevens de gelegenheid 
biedt alsnog tijdig in de vacature(s) te voorzien. In artikel 29 worden de 
vacatures evenals in artikel 21, niet meegeteld. Dit is ook niet nodig omdat 
beide artikelen - anders dan artikel 32, vierde lid - geen betrekking hebben 
op de uitslag van (hoofdelijke) stemmingen doch op het quorum, vereist 
voor het openen van een vergadering (artikel 21) en voor het houden van 
een geldige stemming (artikel 29). 

Hoofdstuk III. Het college van burgemeester en wethouders 

Artikel 33 

Zowel door het opschrift van hoofdstuk III als door de inhoud van het 
eerste artikel in dit hoofdstuk wordt het collegiale karakter van het dagelijks 
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bestuur op de voorgrond gesteld. Dit van oudsher bestaande kenmerk van 
het dagelijks bestuur wordt derhalve in het ontwerp gehandhaafd. Ogen-
schijnlijk sluit dit niet aan op de met name in de grotere gemeenten 
voorkomende praktijk, dat tal van beslissingen die formeel door het college 
van burgemeester en wethouders c.q. door de burgemeester worden 
genomen, in feite beslissingen van de afzonderlijke wethouders zijn. 

Deze praktijk van mandaatverlening behoeft echter niet als strijdig met 
het collegiale stelsel beschouwd te worden. Zij houdt immers niet meer in 
dan dat in het college een werkverdeling is ontstaan, waarbij elk lid van het 
college voor zijn eigen terrein de beslissingen neemt, waarvan hij, gelet op 
de ter zake binnen het college geldende regels, mag aannemen, dat de 
andere leden van het college daarmee stilzwijgend instemmen. De bevoegd-
heid van burgemeester en wethouders om met elk individueel geval 
bemoeienis te hebben, blijft echter onverlet. Elke beslissing komt voor 
verantwoordelijkheid van het gehele college en geen wethouder kan zijn 
ambtgenoten het recht ontzeggen zich met de hem speciaal regarderende 
zaken in te laten. Door de benadrukking van het collegiale karakter van het 
dagelijks bestuur van de gemeente gaat dit artikel, naar wij hopen, mede 
verkokering van het bestuur van de gemeente tegen. Zie verder hetgeen 
hierover in paragraaf 3.2.3 en 4.2 van het algemeen deel van deze memorie 
is opgemerkt. 

Artikel 34 

De bepaling, dat de wethouders lid van de raad dienen te zijn, is als 
hoofdregel gehandhaafd. Dit voorschrift waarborgt, dat het belangrijke 
aandeel in het bestuurvan de gemeente dat bij het college van burgemeester 
en wethouders berust, wordt verricht door personen die blijkens hun 
verkiezing tot raadslid het vertrouwen van de ingezetenen genieten. Het is 
voorts bevorderlijk voor een goede, constructieve samenwerking tussen de 
wethouders en de raad. Zoals reeds in paragraaf 3.2.5 van het algemeen 
deel van de toelichting is uiteengezet, willen wij om diezelfde reden ook bij 
tussentijdse wethoudersvacatures niet de mogelijkheid van wethouders 
van buiten de raad openstellen. 

Artikel 35 

De regeling van het aantal wethouders, zoals deze is neergelegd in het 
tweede lid van artikel 86 van de huidige gemeentewet, kent een differentiatie 
naar het inwonertal van de gemeenten, alsmede voor gemeenten met 
meer dan 20000 inwoners een marge, waarbinnen de raad vrij is het 
aantal wethouders vast te stellen. Daarnaast biedt het derde lid van artikel 
86 de mogelijkheid om met goedkeuring van gedeputeerde staten van de 
gestelde grenzen af te wijken. 

In het eersfe //dvan de voorgestelde regeling wordt een bepaald aantal 
wethouders per categorie gemeenten tot uitgangspunt genomen. Het 
derde lid van het huidige artikel 86 is overgenomen in het tweede Uden 
geeft de mogelijkheid om van het aantal wethouders met één naar boven 
of naar beneden af te wijken, met dien verstande, dat er niet minder dan 
twee wethouders zullen zijn. Anders dan in het huidige artikel 86 wordt de 
afwijking niet gebonden aan goedkeuring van gedeputeerde staten, omdat 
de raad naar onze mening zelf dient te oordelen over de wenselijkheid van 
afwijking. Het derde lid komt in de plaats van artikel 89, derde lid van de 
huidige gemeentewet. Tussentijdse wijziging van het wettelijk aantal 
wethouders, bedoeld in het eerste lid, als gevolg van tussentijdse over-
schrijding van een inwonergrens is ingevolge het derde lid niet mogelijk en 
ook niet gewenst. Dit wettelijk aantal wethouders is immers globaal 
gerelateerd aan het wettelijk aantal raadsleden op grond van artikel 10, dat 
evenmin tussentijds wordt gewijzigd als gevolg van eventuele overschrijding 
van een inwonergrens. Het tussentijds wijzigen van het wettelijk aantal 
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wethouders zou - te zamen met de in het tweede lid mogelijk gemaakte 
flexibiliteit - de feitelijke verhouding tussen het aantal wethouders en het 
aantal raadsleden kunnen scheeftrekken, met name in de kleinere gemeen-
ten. Bovendien zou in dat geval bij daling van het inwonertal onder een 
gestelde grens een situatie kunnen ontstaan waarin een wethouder om die 
reden tussentijds zou moeten worden ontslagen. Door het derde lid wordt 
ook voorkomen, dat een raad alleen maar door een geringe wijziging van 
het inwonertal gedwongen wordt zich terstond over het aantal wethouders-
zetels uitte spreken. 

In het artikel is gekozen voor vaste aantallen wethouders per categorie 
ten einde een grote differentiatie van aantallen wethouders binnen een 
categorie van gemeenten tegen te gaan. Een bezwaar daarvan is onder 
andere dat het aantal wethouders in verhouding tot het aantal raadsleden 
onevenredig hoog kan worden opgevoerd. 

De in het artikel voor de verschillende categorieën gemeenten voorge-
stelde aantallen wethouders sluiten goed aan bij de feitelijke situatie zoals 
gebleken uit het onderzoek «Wethouders in Nederland», uitgevoerd door 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor wat betreft de begrenzing 
van de categorieën is aangesloten bij de categorieën die worden gehanteerd 
bij de wedde-regeling voor wethouders. 

Artikel 36 

Duidelijker dan thans het geval is geeft dit artikel aan, dat het ziet op de 
benoeming van wethouders na de periodieke raadsverkiezingen. Voor de 
tekst van dit artikel is aangesloten bij artikel 89, eerste lid van de huidige 
gemeentewet, zoals dat is gewijzigd bij wet van 27 januari 1982 (Stb. 19). 
Het feit dat de wethouders benoemd worden in de eerste bijeenkomst van 
de raad betekent niet dat gedurende de zittingsperiode geen extra wethouder 
kan worden benoemd. 

Het voorgestelde artikel maakt in het tweede lideen reeds bestaand 
(goed) gebruik tot een verplichting voor alle gemeenten. Hierop is reeds 
ingegaan in paragraaf 3.2.4 van het algemeen deel van deze toelichting. 
Het spreekt voor zich dat, wil een dergelijk overleg zinvol zijn, er voldoende 
ruimte tussen het vooroverleg en de eerste vergadering van de raad in 
nieuwe samenstelling moet zijn. Indien partijen niet zelf tot overeenstem-
ming kunnen komen over de datum van de bijeenkomst, dan vindt deze 
plaats zeven dagen voor de eerste vergadering van de raad in de nieuwe 
samenstelling. Het bepaalde in artikel 19 geeft de in de raad vertegenwoor-
digde groeperingen voldoende tijd om een bijeenkomst te beleggen. Van 
deze bijeenkomst moeten zij berichtzenden aan de burgemeester, aangezien 
deze ingevolge het derde //c/verplicht is in het geval dat er geen bijeenkomst 
op initiatief van de groeperingen wordt gehouden, tijdstip en plaats van de 
wettelijk voorgeschreven overleg-bijeenkomst bekend te maken. 

Het tweede lid spreekt van «beleggen» van een bijeenkomst. Door deze 
formulering wordt aan het voorschrift van het tweede lid reeds voldaan 
indien de groeperingen in de raad worden uitgenodigd voor de bijeenkomst 
en daar de mogelijkheid van overleg krijgen. Nalatigheid van een groepering 
om op de bijeenkomst te verschijnen of daar aan het overleg deel te nemen 
leidt er op zich zelf dus niet toe dat aan de eis van het tweede lid niet is 
voldaan. Het ligt voor de hand, zoals ook in sommige adviezen is bepleit, 
dat ook gelegenheid tot overleg wordt geboden met de voorzitter van 
college en raad: de burgemeester. Dit overleg wordt evenwel niet voorge-
schreven om de burgemeester niet meer dan nu het geval is in een «politieke» 
positie te manoeuvreren. In de terminologie van het artikel is aansluiting 
gezocht bij de Kieswet, waar in het kader van de benaming van lijsten 
wordt gesproken over een politieke groepering. Het begrip fracties kent de 
Kieswet niet. De gekozen terminologie brengt met zich mee dat de overleg-
partners moeten zijn gekozen raadsleden van de fracties in de nieuwe raad. 
Partij-vertegenwoordigers die niet als raadslid zijn gekozen komen hiervoor 
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dus niet in aanmerking. De eis van vooroverleg over de benoeming van de 
wethouders wordt alleen gesteld ten aanzien van de benoeming aan het 
begin van de zittingsperiode van de nieuwe raad, zoals uit het eerste lid 
van dit artikel blijkt. 

In het vierde lid hebben wij een voorschrift opgenomen dat ertoe strekt 
de positie van raadsminderheden met name in procedurele zin verder te 
versterken. Openbaarheid van de overlegvergadering lijkt ons hiertoe een 
minder geschikt middel omdat het vertrouwelijk overleg bij voorbaat 
onmogelijk maakt, en stimuleert dat dit overleg in beslotenheid en mogelijk 
buiten minderheden om plaatsvindt. Wij hebben dan ook artikel 36 aangevuld 
met de verplichting om een verslag van het vooroverleg over te leggen aan 
de raad in de vergadering waarin wethouders worden benoemd. Dit 
verslag wordt op dezelfde wijze als besluiten van de raad openbaar 
gemaakt (zie het vijfde lid). Overleg over het collegeprogramma kan 
uiteraard eveneens wenselijk zijn, zoals in enkele adviezen is betoogd. Dit 
programma is er echter niet altijd en daarom is overleg daarover niet 
verplicht gesteld. 

Artikel 37 

In dit artikel wordt een regeling getroffen voor het moment waarop de 
benoeming van degenen die na de periodieke raadsverkiezingen tot 
wethouder zijn benoemd en hun benoeming hebben aangenomen, ingaat. 
De regeling is ingegeven door de gedachte dat, wil er sprake zijn van een 
functionerend college van burgemeester en wethouders, ten minste een 
substantieel deel van het wettelijk aantal wethouders, in casu de helft, de 
benoeming moet hebben aanvaard. Een vergelijkbare regeling komt ten 
aanzien van de gemeenteraad voor in artikel 0 8 van de Kieswet. Een voor 
dit tijdstip ingaan van de benoeming van afzonderlijke wethouders strookt 
hier uiteraard niet mee. 

Artikel 38 

In tegenstelling tot artikel 36 heeft dit artikel betrekking op de voorziening 
in tussentijdse vacatures. De thans geldende termijn van veertien dagen, 
binnen welke een nieuwe wethouder moet worden benoemd, is een 
termijn van orde en heeft weinig betekenis. Overschrijding daarvan kan 
soms zelfs in verband met een goede voorbereiding van de keuze van een 
nieuwe wethouder zeer wel aanvaardbaar zijn. In plaats daarvan wordt in 
de nieuwe redactie verlangd, dat de vervulling der vacature zo spoedig 
mogelijk plaatsvindt. De in het tweede lid van artikel 90 van de huidige 
gemeentewet als speciaal geval geformuleerde situatie, dat tegelijkertijd 
met de opengevallen wethoudersplaats een plaats in de raad openvalt, is in 
werkelijkheid de meest voorkomende. Het is gewenst dat de wethouders-
verkiezing in die gevallen plaatsvindt door een voltallige raad, dus nadat de 
raadsvacature is opgevuld. Het is denkbaar dat hiervan in uitzonderingsge-
vallen, bij voorbeeld indien de wethouderskeuze spoedeisend is, wordt 
afgeweken, doch dit dient uitzondering te blijven. In de wettekst is zulks tot 
uitdrukking gebracht. 

Artikel 39 

De termijn, binnen welke een tot wethouder benoemde zich omtrent de 
aanneming van de benoeming moet uitspreken, bedraagt thans drie of acht 
dagen, al naar gelang de benoemde wel of niet in de vergadering waar de 
keuze geschiedde, aanwezig was. Voor dit onderscheid bestaat weinig 
reden. In het ontwerp is, in aansluiting bij de regeling die geldt voor de 
benoeming van gedeputeerden, de termijn voor alle gevallen op tien dagen 
gesteld. 
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Artikel 40 

De huidige gemeentewet verplicht tot een nieuwe keuze binnen acht 
dagen. Het is echter niet noodzakelijk de raad aan een zo korte termijn, 
welke overigens geen sanctie kent, te binden. Evenals bij artikel 37 is het 
voldoende, dat de wetgever laat blijken dat de vervulling van een vacature 
niet nodeloos mag worden uitgesteld. 

Artikel 41 

De regeling in het eerste lid is conform de bestaande regel van artikel 87, 
tweede lid, van de huidige gemeentewet. De Werkgroep herziening 
gemeentewet heeft vooorgesteld het aftreden van de zittende wethouders te 
laten samenvallen met het optreden van het nieuwe college. De Werkgroep 
stelde dit voor ten einde een mogelijk vacuüm in het dagelijks bestuur van 
de gemeente te voorkomen. Een dergelijke vacuüm zou namelijk kunnen 
ontstaan, wanneer de oud wethouders zouden zijn afgetreden, terwijl de 
raad in nieuwe samenstelling er niet in slaagt in zijn eerste vergadering 
nieuwe wethouders te benoemen. Ook kan een dergelijk vacuüm ontstaan, 
wanneer de raad daarin wel slaagt, maar de benoemde wethouders hun 
benoeming nog in beraad houden. Wij hebben het voorstel van de Werkgroep 
niet overgenomen omdat daarmee de mogelijkheid zou worden geopend 
dat wethouders die niet als raadslid worden herkozen toch in functie 
blijven. Bovendien zou de door de Werkgroep voorgestelde constructie 
kunnen leiden tot traineren van de collegevorming. Niettemin zijn wij met 
de Werkgroep van mening dat het ontstaan van een bestuursvacuüm moet 
worden vermeden. Wij hebben hierin voorzien door in het tweede lid te 
bepalen dat de burgemeester in dat geval in de plaats treedt van het 
college. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest de burgemeester met de 
nieuwe wethouders die wèl hun benoeming hebben aanvaard tijdelijk het 
college van burgemeester en wethouders te laten vormen. Wij hebben 
voor deze mogelijkheid niet gekozen om de raad te stimuleren niet langer 
dan nodig te wachten met de benoeming van althans een substantieel deel 
van het wettelijk aantal wethouders. In verband daarmee maakt het tweede 
lid een optreden van het nieuwe college mogelijk zodra de helft van het 
wettelijke aantal wethouders de benoeming heeft aanvaard. Aangezien 
bepaald is dat de wethouders tegelijk met de raadsleden aftreden, kan de 
bepaling dat de wethouders voor vier jaar worden gekozen worden gemist. 
Evenmin behoeft te worden bepaald, dat de aftredenden terstond herkiesbaar 
zijn. 

Het artikel heeft zowel betrekking op de na de raadsverkiezing gekozen 
wethouders als op hen die tussentijds wethouder zijn geworden. Aan een 
afzonderlijk voorschrift voor laatstgenoemde categorie, vervat in artikel 88 
van de huidige gemeentewet, bestaat dan ook geen behoefte meer. 

Artikel 42 

Het eerste lid van deze bepaling is nagenoeg gelijkluidend aan het 
tweede en derde lid van artikel 94 van de huidige gemeentewet. Voor wat 
betreft de redactie is voorts aansluiting gezocht bij artikel 36, eerste lid, van 
de Provinciewet. Het ongewijzigd overnemen van artikel 94, derde lid, van 
de huidige gemeentewet of artikel 36, tweede lid, van de Provinciewet, 
verdient geen aanbeveling. Het in die artikelleden bepaalde kan namelijk 
tot gevolg hebben, dat een wethouder, die zijn ontslag heeft genomen, 
verplicht is die betrekking nog gedurende geruime tijd te blijven vervullen, 
namelijk tot het moment waarop zijn door de raad benoemde opvolger zijn 
benoeming heeft aangenomen. Met de thans voorgestelde redactie van het 
tweede lid wordt tegemoet gekomen aan dit bezwaar, doordat de waarne-
ming van het ambt totdat een opvolger is benoemd, aan een termijn van 
één maand wordt gebonden. Deze regeling blijft echter waarborgen, dat 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 90 



een persoon, geroepen tot de uitoefening van de wethoudersfunctie, deze 
niet van de ene dag op de andere kan beëindigen, waardoor de continuïteit 
van het dagelijks bestuur van de gemeente in gevaar zou kunnen worden 
gebracht. 

Dit artikel geldt niet wanneer de wethouder ingevolge artikel 48 geschorst 
wordt als wethouder of zijn wethouderschap verliest. In die gevallen is er 
ook geen sprake van het vrijwillige ontslag waarop artikel 42 betrekking 
heeft. 

Artikel 43 

De wethouderssalarissen worden thans, de raad gehoord en onder 
goedkeuring van de Kroon, door gedeputeerde staten vastgesteld. In de 
praktijk is het in het kader van het goedkeuringsbeleid van de Kroon 
noodzakelijk gebleken gedeputeerde staten te informeren omtrent de 
maximale bezoldigingsbedragen per inwonerklasse die voor de Kroon 
aanvaardbaar zijn. Aangezien de colleges van gedeputeerde staten van 
deze maxima weinig of niet plegen af te wijken, is de regeling van de 
wethoudersbezoldiging voor een belangrijk deel reeds een aangelegenheid 
van de centrale overheid geworden. In het eerste lid wordt evenals ten 
aanzien van de burgemeester het geval is, een regeling bij algemene 
maatregel van bestuur voorgeschreven. De Kroon zal daardoor beter dan 
bij de hantering van het goedkeuringsrecht in staat zijn de rechtsgelijkheid 
op hoofdpunten tussen de wethouders der verschillende gemeenten, welke 
steeds meer als wenselijk wordt ervaren, te bevorderen. 

Het tweede lid is overgenomen van het nieuwe derde lid van artikel 100 
van de huidige gemeentewet, dat is ingevoegd bij de wet van 17 mei 1985 
(Stb. 321). Deze bepaling geeft een basis om in de algemene maatregel van 
bestuur voorschriften op te nemen betreffende de toekenning van vergoe-
dingen welke niet tot de bezoldiging gerekend kunnen worden. 

Het derde lid beoogt tegen te gaan, dat vanwege de gemeente aan de 
wethouders naast hun normale bezoldiging in enigerlei vorm nog een extra 
beloning wordt toegekend ten laste van de gemeente ter zake van de door 
hen als wethouders verrichte arbeid. 

Het vierde lid heeft betrekking op andere inkomsten dan die waarop het 
derde lid betrekking heeft, namelijk op vergoedingen die wethouders 
genieten voor werkzaamheden verricht in nevenfuncties die zij vervullen uit 
hoofde van hun wethoudersambt. Voorgesteld wordt, dat wethouders die 
vergoedingen niet mogen ontvangen en dat zij, zo zij wel worden uitgekeerd, 
door de wethouders dan wel door de uitkerende instantie moeten worden 
gestort in de gemeentekas. De strekking van deze bepaling is te voorkomen 
dat werkzaamheden die geacht kunnen worden te behoren tot de normale 
wethouderswerkzaamheden en waarvoor derhalve de wethoudersbezoldi-
ging reeds een redelijke honorering biedt, nog eens afzonderlijk worden 
gehonoreerd. 

Uit het rapport van de VNG «Wethouders in Nederland», waarin de 
resultaten zijn neergelegd van een onderzoek naarde positie van wethouders 
en hun functioneren, blijkt dat relatief weinig wethouders grote bedragen 
aan vergoedingen als hierbedoeld genieten: 77% van de wethouders 
ontvangtf500 of minder per jaar uit het bestuurslidmaatschap van gemeen-
schappelijke regelingen, terwijl voorts 90% van de wethouders f 500 of 
minder per jaar ontvangt uit het bestuurslidmaatschap van privaatrechtelijke 
instellingen. 

Ons voorstel berust mede op het in 1976 door de commissie-Van 
Stuyvenberg uitgebrachte rapport «Knelpunten in de rechtspositie van 
wethouders en gedeputeerden». Deze commissie was op dezelfde gronden 
als waarop wij ons voorstel baseren, van oordeel dat vergoedingen als 
hierbedoeld beëindigd zouden moeten worden. Zij achtte destijds evenwel 
nader inzicht in dezen gewenst. Nu gebleken is dat de omvang van deze 
vergoedingen in de regel vrij gering is, zal ons voorstel naar verwacht mag 
worden niet op grote bezwaren stuiten. 
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Overigens merken wij op, dat ons voorstel zich er niet tegen verzet dat, 
indien door wethouders werkzaamheden worden verricht in nevenfuncties 
die niet meer geacht kunnen worden te behoren tot de normale wethou-
derswerkzaamheden, doch deze te boven gaan, zij hiervoor een vergoeding 
ontvangen. Alsdan kan immers niet worden gezegd dat de wethoudersbe-
zoldiging daarvoor reeds een redelijke honorering biedt. In die gevallen is 
een vergoeding van werkzaamheden als hierbedoeld op zijn plaats. Tot slot 
zij nog opgemerkt, dat ons voorstel zich er ook niet tegen verzet dat aan 
wethouders, die werkzaamheden verrichten in nevenfuncties welke zij 
vervullen uit hoofde van hun wethoudersambt, vergoedingen worden 
toegekend voor door hen gemaakte onkosten. 

Artikel 44 

Deze bepaling die in de huidige gemeentewet niet voorkomt, is opgenomen 
in navolging van het bestaande gebruik bij ministers, staatssecretarissen, 
leden Raad van State, etc. Hetzelfde bepalen wij (in artikel 68) ten aanzien 
van de burgemeester. Wij menen dat er behoefte is aan deze bepaling 
aangezien publiekelijk geoordeeld moet kunnen worden over de vraag of 
de nevenfuncties van de wethouders en de burgemeester al dan niet tot 
strijdigheid van belangen leiden. Ook voor parttime-wethouders geldt de 
bepaling, aangezien de motivering ervan evenzeer voor hen opgaat. De 
redactie is zo gekozen dat ook de nevenfuncties die na het aantreden als 
wethouder worden aanvaard, openbaar moeten worden gemaakt. Voor wat 
betreft de wijze van openbaarmaking lijkt het voldoende dat deze geschiedt 
door middel van een (openbare) mededeling aan de raad. 

Artikel 45 

In dit artikel zijn een aantal incompatibiliteiten opgenomen die alleen 
voor de wethouders gelden. Daarnaast gelden voor wethouders uiteraard 
de in artikel 14 voor alle raadsleden geregelde incompatibiliteiten. Het 
vastleggen van deze extra incompatibiliteiten is gerechtvaardigd omdat 
wethouders in tegenstelling tot andere raadsleden zijn belast met het 
dagelijks bestuur van de gemeente en het tegengaan van belangenconflicten 
in hun persoon dus van extra groot belang is. 

In de huidige gemeentewet wordt met het wethouderschap onverenigbaar 
verklaard de functie van ambtenaar door het provinciaal bestuur aangesteld. 
Niet valt evenwel in te zien waarom iedere provinciale ambtenaar van het 
wethouderschap zou moeten worden uitgesloten. Wel valt te verdedigen 
dat die provinciale ambtenaren die werkzaamheden verrichten in het kader 
van het toezicht, zoals bij voorbeeld het financiële en planologische 
toezicht op de betrokken gemeente, geen wethouder daarvan mogen zijn. 
Dit is dan ook thans in het eerste lid bepaald. Aangezien evenmin valt in te 
zien waarom een rijksambtenaar, die werkzaamheden verricht in het kader 
van bij voorbeeld het financiële toezicht op de betrokken gemeente, wel 
daarvan wethouder mag zijn en een provinciale ambtenaar, die gelijksoortig 
werk doet, niet, is het thans nog bestaande onderscheid in dezen opgeheven. 
De beperking van de onverenigbaarheid tot ambtenaren betrokken bij het 
toezicht op de gemeente betekent overigens niet dat zich ten aanzien van 
de overige provinciale of rijksambtenaren geen belangenconflict zou 
kunnen voordoen ingeval van benoeming tot wethouder. Verwacht mag 
echter worden dat de gemeenteraad bij de verkiezing van de wethouders 
zal waken tegen het ontstaan van ongewenste combinaties. Daarnaast kan 
het Rijk of de provincie ingeval van zo'n ongewenste combinatie de 
betrokken ambtenaar op non-actief stellen. 

In het tweede lid van het onderhavige artikel zijn, in het voetspoor van de 
Provinciewet, met het wethouderschap onverenigbaar verklaard die 
betrekkingen waarin men door de wet geroepen wordt het gemeentebestuur 
van advies te dienen. Behalve de wet wordt echter in dit artikel-lid ook een 
algemene maatregel van bestuur vermeld. 
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Als voorbeelden van deze met het wethouderschap onverenigbare 
betrekkingen kunnen worden genoemd de inspecteur van het lager 
onderwijs, de inspecteur van de volksgezondheid en de rijksconsulent voor 
de complementaire sociale voorzieningen. Leden van gemeentelijke 
adviesorganen vallen er niet onder. 

Er zij voorts nog op gewezen, dat niet de bekleding, doch slechts de 
uitoefening van de in dit artikel genoemde functies verboden is. Artikel 45, 
tweede lid, verbiedt een wethouder dus bij voorbeeld niet de functie van 
inspecteur van de volksgezondheid te blijven bekleden, mits hij in die 
functie op non-actief is gesteld. 

Artikel 46 

Deze aan de Provinciewet ontleende bepaling komt in de huidige gemeen-
tewet niet voor. Het is nochtans gewenst, dat duidelijk blijkt hoe gehandeld 
moet worden, indien een tot wethouder gekozene een met het wethouder-
schap onverenigbare betrekking uitoefent. 

Uiteraard moet de benoemde wethouder een redelijke termijn worden 
gelaten om de in het onderhavige artikel gestelde verplichtingen na te 
komen. Het staat aan de raad ter beoordeling wanneer er van nalatigheid 
sprake is en derhalve ontslag moet volgen. Gezien het feit dat het hier gaat 
om met het wethouderschap onverenigbare betrekkingen is bepaald, dat 
het ontslag terstond ingaat. Anders dan in geval van ontslag op verzoek, 
moet een termijn hier niet op zijn plaats worden geacht. 

Artikel 47 

Voor de redactie van de onderhavige bepaling is aansluiting gezocht bij 
die van artikel 41 van de Provinciewet, zij het, dat thans wordt voorgesteld 
om het ontslag onmiddellijk te laten ingaan. Aangezien het bij ontslag 
ingevolge het eerste //din feite gaat om een ontslag op verzoek, is overwogen 
om, evenals is bepaald in het tweede lid van artikel 42, het ontslag te laten 
ingaan met ingang van de dag gelegen een maand na de dag waarop het 
ontslag is genomen, of zoveel eerder als de opvolger van de betreffende 
wethouder het ambt heeft aangenomen. Gelet evenwel op het feit dat het 
hier gaat om met het wethouderschap onverenigbare betrekkingen moet 
een termijn niet op zijn plaats worden geacht. 

Artikel 48 

Deze bepaling, overeenkomende met artikel 93 van de huidige wet, is 
een uitvloeisel van de algemene regel, dat het wethouderschap het 
lidmaatschap van de raad vooronderstelt. In plaats van «ophouden lid te 
zijn» gebruikt het artikel in navolging van de Provinciewet de term «verlies 
van lidmaatschap». Tevens is rekening gehouden met de mogelijkheid, dat 
een wethouder krachtens artikel W 9 der Kieswet in zijn raadslidmaatschap 
wordt geschorst. Ook dan dient hij zich van zijn werkzaamheden als 
wethouder te onthouden. 

Artikel 49 

In het onderhavige artikel is, in navolging van artikel 87a, eerste lid, van 
de huidige gemeentewet het verlies aan vertrouwen van de raad in een 
wethouder als ontslaggrond opgenomen. Aangezien artikel 87a in het 
verleden wel eens onjuist of althans lichtvaardig is toegepast, is overwogen 
het criterium van het al of niet bezitten van het vertrouwen van de raad te 
vervangen door een ander criterium meer toegesneden op het gedrag van 
de wethouder. Gedacht is daarbij aan een bepaling die de raad de bevoegd-
heid zou geven om een wethouder te ontslaan, indien deze zijn functie op 
onbehoorlijke wijze vervult. Bij nader inzien is hiervan evenwel afgezien. In 
de eerste plaats kan erop worden gewezen, dat de raad ook bij een dergelijk 
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criterium de wethouder alleen ontslag zal verlenen wanneer er onvoldoende 
vertrouwen bestaat dat de wethouder zijn gedrag zal verbeteren. Het 
ontslag is ook dan toch terug te voeren op het niet langer bezitten van het 
vertrouwen van de raad, het huidige criterium. In de tweede plaats lijkt het 
ontbreken van de bevoegdheid van de raad om een wethouder, waarin hij 
het vertrouwen heeft verloren, te ontslaan, in onze gemeentelijke bestuurs-
structuur minder wenselijk. 

Bovendien is het niet de beste oplossing om wegens in wezen toch 
incidentele gevallen van misbruik een op zich juiste regel af te schaffen. 
Misbruik van dit artikel kan beter worden tegengegaan door het scheppen 
van waarborgen in de ontslagprocedure. Voor wat dit laatste betreft zij 
verwezen naar artikel 50. Nieuw is dat dit artikel de mogelijkheid opent van 
collectief ontslag van wethouders. Hiervoor zij verwezen naar paragraaf 
3.2.5 van het algemeen deel van deze toelichting. 

Artikel 50 

In navolging van de huidige gemeentewet, wordt in het eerste lid 
voorgeschreven, dat de raad niet tot ontslag van een of meer wethouders 
mag besluiten, indien hij niet tenminste veertien dagen tevoren heeft 
verklaard, dat de wethouder het vertrouwen van de raad niet meer bezit. 
Deze verklaring moet mede als een waarschuwing voor de wethouder 
worden gezien. 

Verbetert deze zijn gedrag niet, of was dat gedrag van dien aard dat het 
voor de raad onmogelijk is de betrokken wethouder in zijn functie te laten, 
dan kan de raad hem ontslag verlenen. Ter vermijding van het gevaar, dat 
de raad na lange tijd de verklaring zou aangrijpen om de wethouder alsnog 
ontslag te verlenen, is het gewenst de werkingsduur van de verklaring aan 
een termijn te binden. Deze is gesteld op drie maanden. 

Aan het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad kan 
worden overgelaten te bepalen aan welke voorwaarden het voorstel tot het 
verlenen van het ontslag moet voldoen. Wel is in het tweede lidin navolging 
van het vierde lid van artikel 87a van de huidige gemeentewet de hoofdregel 
van het voorgestelde artikel 20, derde lid, betreffende de oproeping tot de 
raadsvergaderingen voor het onderhavige geval aldus aangescherpt, dat er 
altijd ten minste een tijdsruimte van 48 uur moet zijn gelegen tussen de 
oproeping en de behandeling van het ontslagvoorstel en dat het voorstel 
op de oproeping moet zijn vermeld. 

In het derde lid is vastgelegd dat artikel 28 niet van toepassing is bij 
besluiten die de raad neemt op basis van artikel 49 of 50. Voor de argu-
mentatie zij verwezen naar paragraaf 3.2.5 van het algemeen deel van deze 
toelichting. 

Artikel 51 

In aansluiting op het bepaalde in artikel 43 is de regeling van de vergoeding 
voor de waarnemend wethouder eveneens aan de Kroon overgelaten. 
Daarmede vervalt de wettelijke fixering van deze vergoeding op de helft 
van de aan het ambt verbonden wedde, terwijl het artikel voorts niet meer 
vermeldt de beperking tot vervangingsperioden van meer dan een maand. 
Overwogen is de artikelen 45 en 46 van overeenkomstige toepassing te 
verklaren op de waarnemend wethouder. Hiervan is evenwel afgezien, 
omdat dit de keuzemogelijkheid sterk zou beperken. Dit betekent echter 
niet dat de raad geen voorwaarden kan stellen. Aan de raad kan in dezen 
worden overgelaten, of hij in een concreet geval de vervulling van een 
bepaalde betrekking onverenigbaar wil achten met het ambt van waarne-
mend-wethouder. 

Artikel 52 

In het onderhavige artikel wordt gesproken van het «reglement van orde 
voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden». Deze naamgeving 
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dekt beter dan de huidige formulering de inhoud van de reglementen van 
orde die in de praktijk voorkomen. Andere werkzaamheden dan vergade-
ringen kunnen bij voorbeeld betrekking hebben op bekendmaking van 
besluiten, etc. 

Artikel 53 

Evenmin als de huidige gemeentewet bevat dit ontwerp een bepaling 
omtrent de competentie tot het beleggen van vergaderingen van het 
college van burgemeester en wethouders. De regeling van dit punt wordt 
aan het reglement van orde voor de vergaderingen van het college overge-
laten. 

In het reglement van orde voor de vergaderingen van het college zullen 
ook bepalingen zijn opgenomen betreffende het tijdstip en de plaats van de 
vergaderingen, zowel wat betreft de gewone als de buitengewone vergade-
ringen. De in het eerste lid van het onderhavige artikel vermelde taak van 
de burgemeester om dag en plaats telkenmale concreet vast te stellen, zal 
meer of minder inhouden naar mate het reglement van orde voor de 
vergaderingen van het college een summiere dan wel een gedetailleerde 
regeling bevat. Ook met het oog op een bepaalde vergadering kunnen 
burgemeester en wethouders echter op dit punt zelf een beslissing nemen. 
In dat geval heeft de nadere vaststelling door de burgemeester slechts 
formele betekenis. Schriftelijke oproeping tot de vergaderingen is niet 
voorgeschreven. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het 
college kan hieromtrent bepalingen bevatten. 

Daar in artikel 54 is bepaald, dat burgemeester en wethouders besloten 
en openbare vergaderingen kunnen houden en dat verder het reglement 
van orde voor de vergaderingen van het college regels kan geven omtrent 
de openbaarheid van die vergaderingen, wordt in het tweede lid van de 
onderhavige bepaling voorgeschreven, dat - indien een openbare vergade-
ring wordt gehouden - dag, plaats en tijdstip van opening bekend moeten 
worden gemaakt. In het tweede lid van artikel 45 van de Provinciewet is 
met betrekking tot vergaderingen van het college van gedeputeerde staten 
een overeenkomstig voorschrift opgenomen. Het verdient aanbeveling om 
in geval van een openbare vergadering ook de agenda en bijbehorende 
voorstellen bekend te maken. Dit wordt echter aan het college zelf overge-
laten. 

Artikel 54 

Hoewel ook bij de beleidsvoorbereiding waar mogelijk naar openbaarheid 
moet worden gestreefd, is er een fase in de beleidsvoorbereiding waarin 
open overleg over veelal nog'zeer onvoldragen standpunten en voorstellen 
noodzakelijk is. Deze situatie doet zich vooral met betrekking tot het college 
van burgemeester en wethouders veelvuldig voor. In dergelijke gevallen 
zou openbaarheid van het beraad remmend kunnen werken. 

In dit verband zij erop gewezen dat ook de Wob ten aanzien van stukken 
die zijn opgesteld met het oog op de hiervoor genoemde vormen van 
beraad een uitzondering op de openbaarmakingsplicht inhoudt. Op grond 
daarvan is in artikel 54 gekozen voor het in beginsel handhaven van het 
huidige stelsel van beslotenheid van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders, zij het dat het college in de door ons voorge-
stelde regeling, anders dan nu het geval is, daarvan kan afwijken en zulks 
ook op meer structurele wijze zal kunnen regelen in het reglement van orde 
van de vergaderingen van het college. In de huidige gemeentewet is niet 
vastgelegd dat de vergaderingen van het college besloten moeten zijn. 
Algemeen wordt echter aangenomen dat dit bepaald de bedoeling van de 
wetgever is. Wij achten het gewenst dat de wet zelf een duidelijke regeling 
bevat inzake de openbaarheid van vergaderingen van het college. Artikel 
54 strekt daartoe. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt zelfstandig zijn 
reglement van orde vast. Hoewel de raad uiteraard zijn oordeel over dit 
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reglement zal kunnen geven, is hij echter - in afwijking van artikel 149 -
niet bevoegd regels te stellen ten aanzien van bepalingen in het reglement 
die betrekking hebben op de vergaderingen zelf. De aard van de materie 
leent zich naar onze mening niet voor een zodanige bemoeienis van de 
raad. Wel kan de raad regels stellen ingevolge artikel 149, met betrekking 
tot de overige in het reglement geregelde werkzaamheden van het college. 

Artikel 55 

Het onderhavige artikel regelt het opleggen van een verplichting tot 
geheimhouding voor het college van burgemeester en wethouders op 
overeenkomstige wijze als zulks voor de raad is bepaald. Voor de toelichting 
bij dit artikel zij dan ook allereerst verwezen naar de toelichting bij artikel 
25. In het tweede lid wordt bepaald, dat ook de burgemeester en een 
gemeentelijke commissie geheimhouding kunnen opleggen. 

Het wordt niet wenselijk geacht het college de bevoegdheid te geven 
zelfstandig een verplichting tot geheimhouding, opgelegd door de burge-
meester of een gemeentelijke commissie, te doorbreken. Indien het college 
opheffing van de geheimhoudingsplicht wenst, zal het zich met een 
daartoe strekkend verzoek tot de burgemeester, onderscheidelijk de 
betreffende commissie, of tot de raad moeten wenden. In de tweede volzin 
van het tweede lid is dit bepaald. De in het eerste lid neergelegde regel, dat 
de geheimhouding in acht wordt genomen totdat het college haar opheft, 
lijdt ingevolge het derde lid uitzondering indien en nadat het college zich 
ter zake tot de raad heeft gericht. In dat geval is uitsluitend de raad bevoegd 
de verplichting tot geheimhouding op te heffen. 

In dit verband wijzen wij er nog op dat het derde lid (evenals het derde 
lid van artikel 95) zelfstandige betekenis heeft naast artikel 25, vierde lid. 
Laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op aan (leden van) de raad 
voorgelegde stukken, terwijl het derde lid van de artikelen 55 en 95 betrekking 
heeft op alle vormen van informatie over het door het college of de 
commissie behandelde aan de raad. Die behandeling hoeft niet altijd aan 
de hand van (geheime) stukken te hebben plaatsgevonden, terwijl de 
informatie aan de raad evenmin altijd schriftelijk hoeft plaats te vinden. 

Artikel 56 

Naar haar inhoud is deze bepaling gelijk aan het overeenkomstige artikel 
98 van de huidige gemeentewet, met dien verstande, dat geen melding 
meer wordt gemaakt van de verzending van oproepbriefjes. Door de 
invoeging van de woorden «in de vergadering» in het eerste lid wordt 
duidelijker dan thans in het eerste lid van artikel 98 tot uitdrukking gebracht, 
dat het onderhavige artikel vastlegt hoe burgemeester en wethouders als 
orgaan moeten beraadslagen en besluiten. Hoewel het in beginsel gewenst 
is dat collegebesluiten zoveel mogelijk in vergadering worden genomen, 
verzet het onderhavige artikel zich er niet tegen dat collegebesluiten buiten 
de vergadering om worden genomen, krachtens mandaat. 

De redactie van het artikel is zo gekozen, dat duidelijker dan bij artikel 98 
van de huidige gemeentewet wordt verwoord, dat de regels voor het 
stemmen en dergelijke uitsluitend gelden voor het geval het college van 
burgemeester en wethouders in een vergadering beslissingen wil nemen. 
Met andere woorden, het artikel verzet zich er niet tegen dat het college 
zonder te vergaderen besluiten neemt, hetgeen het geval is wanneer 
krachtens mandaat een beslissing van het college van burgemeester en 
wethouders wordt genomen. Hiermede vervalt de noodzaak zulke mandaat-
besluiten te dateren op de dag van een vergadering van het college van 
burgemeester en wethouder. 

Artikel 57 

Voor een toelichting bij deze bepaling zij verwezen naar de toelichting bij 
artikel 23. 
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Artikel 58 

Evenals uit artikel 97, tweede lid van de huidige gemeentewet, volgt uit 
deze bepaling, dat de aangelegenheden waarbij de leden van het college 
van burgemeester en wethouders zich van stemming moeten onthouden, 
dezelfde zijn als voor de leden van de raad. Voorts is het voorschrift inzake 
het voor een geldige stemming vereiste quorum en inzake de besluitvorming 
bij meerderheid van stemmen in de vergaderingen van de raad van 
toepassing verklaard. 

Artikel 60 

In de Provinciewet wordt voor stemmingen in vergaderingen van zowel 
provinciale staten als gedeputeerde staten een onderscheid gemaakt 
tussen stemmingen over personen en overige stemmingen. De eerste 
dienen schriftelijk te geschieden, terwijl de laatste bij hoofdelijk oproeping 
moeten plaatsvinden wanneer de voorzitter of een der leden dat verlangt 
en alsdan mondeling. In het onderhavige wetsontwerp is dit systeem 
gevolgd ten aanzien van stemmingen in vergaderingen van de raad. Ten 
aanzien van stemmingen in vergaderingen van het college van burgemeester 
en wethouders is dit evenwel niet gebeurd. Het wordt niet nodig geacht ten 
aanzien van die stemmingen te bepalen welke schriftelijk en welke mondeling 
dienen te geschieden. Dit kan aan burgemeester en wethouders worden 
overgelaten, die hieromtrent regels kunnen opnemen in het reglement van 
orde voor hun vergaderingen. Artikel 60 heeft slechts betrekking op 
stemmingen over andere zaken dan over de benoeming, voordracht of 
aanbeveling van personen. Ongeregeld blijft dus het staken van de stemmen 
bij laatstbedoelde stemmingen. Dit wordt ter beslissing aan burgemeester 
en wethouders overgelaten, die hieromtrent regels kunnen opnemen in het 
reglement van orde voor hun vergaderingen. 

Niet is overgenomen de door de Werkgroep Herziening Gemeentewet 
voorgestelde bepaling dat ieder lid van het college een stemming bij 
hoofdelijke oproeping kan verlangen. Ook dit kan ter regeling en beslissing 
worden overgelaten aan het college zelf. 

Artikel 62 

Het onderhavige artikel opent de mogelijkheid voor de leden van de raad 
om reeds in een vroegtijdig stadium op de hoogte te geraken van ontwik-
kelingen met betrekking tot aangelegenheden die op een gegeven moment 
in de raad aan de orde komen. Daarnaast kan het artikel bijdragen tot een 
beter inzicht in het beleid zoals het college dat voert ten aanzien van de bij 
of krachtens de wet aan het college toegekende bevoegdheden. Het 
vorenstaande is vooral van belang voor raadsleden die deel uitmaken van 
niet in het college vertegenwoordigde fracties. De bepaling is facultatief 
geformuleerd: de raad is dus niet verplicht een regeling te treffen. Dit is 
met name van belang wanneer de informatieverstrekking door het college 
ook zonder regeling door de raad bevredigend verloopt. 

Om te voorkomen dat raadsleden worden overspoeld met lange lijsten 
van niet altijd even belangrijke besluiten, wordt het aan de raad overgelaten 
om te bepalen van welke besluiten van burgemeester en wethouders aan 
de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. De raad kan in dit 
verband ook bepalen dat het college periodiek een systematisch verslag 
uitbrengt van de besluiten die voor de raad van belang zijn. 

In het tweede //dis bepaald, dat het college de kennisgeving geheel of 
gedeeltelijk achterwege laat, indien het doen van de kennisgeving in strijd 
is met het openbaar belang. Met opzet is het verstrekken van de informatie 
over besluiten van het college niet afhankelijk gesteld van het in het geding 
zijn van belangen, genoemd in artikel 4 van de Wet openbaarheid van 
bestuur, maar, evenals het geval is bij de regeling met betrekking tot het 
vragen van inlichtingen door de raad, van de vraag of het openbaar belang 
zich daartegen verzet. Het college zal slechts in hoge uitzondering beroep 
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hierop mogen doen. Dat is redelijk, omdat het in dit geval evenals bij het 
vragen om inlichtingen niet gaat om belangstellende burgers maar om 
door de bevolking gekozen volksvertegenwoordigers die verantwoordelijk-
heid voor het bestuur dragen. Daarbij komt dat aan raadsleden stukken ter 
vertrouwelijke kennisneming kunnen worden toegezonden, terwijl voorts 
aan raadsleden geheimhouding kan worden opgelegd. 

Voor wat de besluiten van de burgemeester betreft is in artikel 82 
eenzelfde regeling als in artikel 62 getroffen. 

Hoofdstuk IV. De burgemeester 

Artikel 63 

Het eerste lid van deze bepaling is ontstaan uit de samenvoeging van de 
artikelen 65 en 66, eerste lid, van de huidige gemeentewet. Gehandhaafd is 
derhalve het systeem dat de burgemeester door de Kroon wordt benoemd 
en ontslagen. Ook in de herziene Grondwet blijft dit systeem verankerd. 
Artikel 131 van de Grondwet bepaalt namelijk, dat onder meer de burge-
meester bij koninklijk besluit wordt benoemd. 

In paragraaf 3.3.1 van het algemeen deel van deze toelichting zijn wij 
reeds uitvoerig ingegaan op de benoemingsprocedure. Wij vermeldden 
daarbij reeds dat wij de inspraak willen verankeren in de Gemeentewet. 
Daarbij sluiten wij aan bij de wens van de Tweede Kamer (zie de op 28 
oktober 1982 aangenomen motie-Koning/Van der Sanden). De belangrijkste 
elementen van de benoemingsprocedure, te weten de aanbeveling door de 
commissaris, de profielschets en de inspraak door een vertrouwenscom-
missie uit de raad hebben wij in het tweede en derde lid neergelegd. 

Op grond van het tweede lid wordt de rol van de commissaris in de 
benoemingsprocedure nader geregeld volgens een door de regering 
gegeven ambtsinstructie. Daarmee wordt de positie die hij daarbij ook 
thans reeds inneemt, te weten die van rijksorgaan, bestendigd. Wij achten 
dit gewenst omdat de commissaris bij de burgemeestersbenoemingen 
optreedt als adviseur van de Kroon en als zodanig werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken. De 
ambtsinstructie zal onder meer moeten bepalen dat hij bij zijn aanbeveling 
rekening houdt met de bevindingen van de vertrouwenscommissie en het 
verslag van die bevindingen bij zijn aanbeveling voegt. Het tweede lid 
fungeert ten deze als de in artikel 126 van de nieuwe Grondwet geëiste 
wettelijke basis voor de ambtsinstructie. 

In de algemene maatregel van bestuur bedoeld in het vierde lid willen 
wij de elementen van de benoemingsprocedure neerleggen die niet zijn 
opgenomen in de voorgaande leden en in de ambtsinstructie. Te denken 
valt daarbij onder meer aan nadere regels met betrekking tot het optreden 
van de vertrouwenscommissie. 

Het vijfde lid regelt de rol van de commissaris bij herbenoeming en geeft 
een wettelijke basis voor nadere regeling daarvan in de ambtsinstructie. 

Artikel 64 

De bestaande regeling inzake schorsing van burgemeesters behoeft 
herziening. In de eerste plaats kan schorsing thans een termijn van drie 
maanden niet te boven gaan. Aangezien in de regel het instellen van een 
(eventueel ook gerechtelijk) onderzoek meer tijd vergt, is het middel van 
schorsing reeds daarom veelal niet bruikbaar. Bovendien is schorsing een 
ingrijpende maatregel, welke minder op zijn plaats is, wanneer niet 
voldoende aanwijzingen bestaan, dat de betrokken burgemeester voor 
ontslag in aanmerking zal komen. In de praktijk is dan ook wel eens een op 
geen enkele wettelijke bepaling gebaseerde maatregel getroffen, dat de 
commissaris van de Koning aan een burgemeester voor onbepaalde tijd 
verlof verleent en hem opdraagt zich van de uitoefening van zijn functie te 
onthouden. 
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In dit ontwerp wordt voorgesteld de schorsing niet meer aan een 
maximum-termijn te binden. De schorsingsbevoegdheid is geheel in 
handen van de Kroon gelegd. Aan een bevoegdheid van gedeputeerde 
staten voor schorsingen van ten hoogste een maand bestaat geen behoefte, 
te minder nu in het tweede lid van het artikel voorzien is in een eenvoudiger 
mogelijkheid om een burgemeester de uitoefening van zijn functie te doen 
staken. De hier bedoelde voorziening, waarvan de toepassing in handen 
van de Minister van Binnenlandse Zaken is gelegd, kan beschouwd worden 
als een maatregel ter inleiding op een eventuele schorsing. De beschikking 
van de minister vervalt zodra omtrent de schorsing een besluit is genomen. 
Uit een oogpunt van rechtszekerheid is het gewenst om daarnaast te 
bepalen, dat de beschikking eveneens vervalt, indien niet binnen een 
bepaalde termijn een besluit is genomen. Gekozen is daarbij voor een 
termijn van een maand. 

Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat noch de inleidende 
voorziening, noch de schorsing als een disciplinaire maatregel is te 
beschouwen. Zodanige maatregelen zouden niet stroken met het karakter 
van het burgemeestersambt. 

Artikel 64a 

In dit artikel is van de benoembaarheidsvereisten, genoemd in artikel 67 
van de huidige gemeentewet, slechts de eis van Nederlanderschap overge-
nomen, omdat gelet op het bestaande benoemingsbeleid van de Kroon een 
wettelijke vastlegging van de overige vereisten overbodig is. Wettelijke 
vastlegging van de eis van Nederlandschap blijft wèl gewenst. In het kader 
van de voorgenomen wetgeving inzake de benoembaarheid van vreemde-
lingen in openbare dienst zal de eis van Nederlanderschap worden gehand-
haafd ten aanzien van een aantal openbare functies waarbij dit van belang 
wordt geacht. Het burgemeestersambt is een van die functies. Voor die 
functies is wettelijke vastlegging van de eis van Nederlanderschap gewenst. 

Artikel 65 

Hoewel het in het algemeen een onwenselijke situatie moet worden 
geacht, dat iemand burgemeester is van meer dan één gemeente, dient de 
mogelijkheid daartoe in bijzondere gevallen toch te blijven bestaan. De in 
artikel 3 van de huidige gemeentewet voorkomende eis dat in dat geval het 
maximum aantal inwoners in geen van de betrokken gemeenten hoger is 
dan 5000, is vervallen. De combinatie van een gemeente van meer dan 
5000 inwoners met een zeer kleine gemeente behoeft immers niet meer 
bezwaren op te roepen dan de combinatie van twee gemeenten met bij 
voorbeeld elk 4000 inwoners. 

De thans nog geldende voorwaarde, dat gemeenten aan elkaar dienen te 
grenzen, is niet overgenomen. Evenmin is overgenomen de bepaling dat, 
indien het gezamenlijk aantal inwoners van de gemeenten boven de 10000 
stijgt, de burgemeester in die gemeente die functie blijft vervullen, totdat 
hij daaruit is ontslagen. In voorkomend geval zal moeten worden overgegaan 
tot het niet-herbenoemen van de betreffende burgemeester in één of meer 
gemeenten. Er is wel voor gepleit dit artikel buiten toepassing te verklaren 
wanneer het gaat om twee gemeenten die op het punt staan te worden 
samengevoegd en die samen dan 10000 inwoners tellen. 

Wij nemen deze suggestie niet over omdat het de voorkeur verdient, 
zoals thans gebruik is, in burgemeestervacatures in op te heffen gemeenten 
te voorzien door benoeming van waarnemers. Vermeld zij ten slotte, dat op 
1 oktober 1985 in 44 gevallen burgemeestersfuncties waren gecombineerd. 
Hierbij waren 48 gemeenten betrokken. 

Artikel 66 

In deze bepaling is de formule van de door de burgemeester af te leggen 
eed (verklaring en belofte) volledig weergegeven, waardoor de verwijzing 
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naar de eed van de raadsleden kan vervallen. Evenals in artikel 15, zijn de 
zuiveringseed en de ambtseed samengevoegd. De redactie is voorts, 
evenals die van artikel 15 enigszins gemoderniseerd. Verder is ook hier de 
zinsnede «de belangen van de gemeente» niet meer overgenomen. Door te 
spreken van «de plichten van de burgemeester» wordt de betekenis van de 
ambtseed van de burgemeester zuiverder weergegeven. Er is wel voor 
gepleit de eedsaflegging verplicht in een openbare raadsvergadering te 
doen plaatsvinden. Wij menen dat een dergelijke plicht ongewenst is 
omdat zich situaties kunnen voordoen waarin het niet mogelijk is tijdig een 
raadsvergadering te beleggen. 

Artikel 67 

In plaats van de in artikel 80, eerste lid, van de huidige gemeentewet 
gebruikte term «jaarwedde» is in het eerste lid de term «bezoldiging» 
gebruikt, waaronder bij voorbeeld ook begrepen is de vakantie-uitkering. In 
plaats van de impliciete vermelding in artikel 80, tweede lid, van de huidige 
gemeentewet, is in de onderhavige bepaling uitdrukkelijk bepaald, dat de 
bezoldiging ten laste van de gemeente komt. 

Het tweede lid brengt tot uitdrukking, dat de Kroon in de bezoldigingsre-
geling tevens bepalingen kan opnemen inzake de gehele of gedeeltelijke 
vergoeding van bijzondere door de burgemeester gemaakte kosten. Hierbij 
kan bij voorbeeld worden gedacht aan de bestaande voorschriften betref-
fende de representatievergoeding, de verhuiskostenvergoeding en de 
vergoeding van autokosten. Voor het overige kunnen door de burgemeester 
ten behoeve van de gemeente gemaakte onkosten uiteraard zonder meer 
aan hem worden vergoed. 

De strekking van het bepaalde in het tweede lid van artikel 80 van de 
huidige gemeentewet, namelijk dat het de raad niet vrijstaat aan de 
burgemeester uit de gemeentekas inkomsten te verlenen zonder dat 
daarvoor een wettelijke basis bestaat, is in het derde lid duidelijker weerge-
geven. Door de woorden «als zodanig» is de werking van de bepaling 
enigszins beperkter dan die van artikel 80, tweede lid. Een eventuele 
bezoldiging van de burgemeester als ambtenaar van de burgerlijke stand is 
bij voorbeeld niet in strijd met de hier voorgestelde bepaling en behoeft 
daardoor geen vermelding meer. Het vierde lid verbiedt dat de burgemeester 
voor nevenfuncties, vervuld uit hoofde van zijn burgemeestersambt, 
vergoedingen ontvangt, ongeacht of deze nu al dan niet ten laste van de 
gemeente komen. De ratio van deze bepaling is dezelfde als die van artikel 
43, vierde lid, welke bepaling eenzelfde verbod voor de wethouders 
inhoudt. 

Artikel 68 

Verwezen zij naar de toelichting op artikel 44. 

Artikel 69 

Deze bepaling treedt in de plaats van de artikelen 68 en 69 van de 
huidige gemeentewet, waar een aantal met name genoemde functies met 
het burgemeestersambt onverenigbaar worden verklaard. Voor wat de 
benoeming betreft, bestaat aan een gedetailleerde opsomming van de 
verboden betrekkingen geen behoefte, omdat de benoeming door de 
Kroon geschiedt, die zich ook zonder wettelijke aanwijzingen zal onthouden 
van het tot stand brengen van minder aanvaardbare combinaties. Bovendien 
leidt een opsomming van verboden functies, naar mate zij langer is, eerder 
tot de onjuiste gedachte, dat elke niet genoemde functie door de burge-
meester wel mag worden uitgeoefend. Met de voorgestelde wijziging 
wordt beoogd deze indruk te,vermijden; zulks betekent intussen niet, dat 
het bekleden van de bovenbedoelde betrekkingen door de burgemeester 
voortaan niet langer ongewenst zou zijn. In dit verband zij vermeld, dat, 
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volgens artikel 19 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, de burge-
meester zich dient te onthouden van gedragingen die de goede uitoefening 
van het ambt schaden of kunnen schaden. 

Wij hebben twee uitzonderingen gemaakt op de regel om in de Gemeen-
tewet geen opsomming te geven van met het burgemeesterambt onvere-
nigbare betrekkingen. Op de eerste plaats is het verbod gehandhaafd van 
nevenfuncties in de gemeentelijke dienst met uitzondering van de functie 
van ambtenaaar van burgerlijke stand. Het verbod omvat thans mede de 
functie van gemeentesecretaris. Het betreft hier namelijk wezenlijk verschil-
lende en tevens ieder afzonderlijk, zeer belangrijke ambten, die om die 
redenen niet gecombineerd dienen te worden. Voor de zittende ambtsdra-
gers zal ter zake en overgangsregeling moeten worden getroffen. Verder 
wordt het burgemeesterschap onverenigbaar verklaard met het raadslid-
maatschap van de betreffende gemeente. De zo gewenst geachte onafhan-
kelijke positie van de burgemeester is hierbij gebaat. 

Artikel 70 

Aan de burgemeester worden, evenals thans reeds het geval is, dezelfde 
werkzaamheden verboden waarvan ook raadsleden zich hebben te onthou-
den. Ook voor de burgemeester geldt verder de ontheffingsregeling van 
artikel 16, tweede lid, zij het dat de commissaris van de Koning als bevoegde 
instantie is aangewezen hetgeen meer in overeenstemming is met de 
positie van de burgemeester. 

Artikel 71 

De tekst van deze bepaling is ontleend aan artikel 55 van de Provinciewet. 
Het artikel heeft ook betrekking op verplichtingen tot het verrichten van 
persoonlijke diensten die van niet militaire aard zijn. 

Artikel 72 

Het bepaalde in het eersfe lid van deze bepaling komt naar zijn inhoud 
overeen met het bepaalde in het eerste lid van artikel 81 van de huidige 
gemeentewet. Met het begrip «werkelijke woonplaats» wordt aangegeven, 
dat de burgemeester zijn feitelijke hoofdverblijf in de gemeente moet 
hebben. 

Het in het tweede //dvan de onderhavige bepaling gestelde wijkt in 
tweeërlei opzicht af van het tweede lid van artikel 81 van de huidige 
gemeentewet. In de eerste plaats wordt de ontheffingsbevoegdheid thans 
aan de commissaris van de Koning gegeven, terwijl in de huidige gemeen-
tewet die bevoegdheid is toegekend aan de Kroon, gedeputeerde staten 
gehoord. Hoewel argumenten zijn aan te voeren voor het toekennen van de 
ontheffingsbevoegdheid aan de Kroon, is toch gekozen voor het toekennen 
van deze bevoegdheid aan de commissaris van de Koning, mede gezien 
zijn reeds bestaande belangrijke bemoeienis met de benoeming van 
burgemeesters. 

In de tweede plaats is in het tweede lid van artikel 81 van de huidige 
gemeentewet bepaald, dat ontheffing kan worden verleend, indien dat in 
het belang van de gemeente nodig is. Thans wordt voorgesteld, dat 
ontheffing kan worden verleend, indien het belang van de gemeente zich 
daartegen niet verzet. Deze formulering heeft het voordeel dat bij de 
beslissing omtrent ontheffing rekening kan worden gehouden met het 
belang van de burgemeester bij het hebben van zijn feitelijke hoofdverblijf 
buiten de gemeente. Tegen een weigering van de commissaris van de 
Koning om ontheffing te verlenen, staat voor de burgemeester beroep 
open bij de ambtenarenrechter. 

Artikel 73 

Dit artikel waarborgt, evenals artikel 82 van de huidige gemeentewet, dat 
het hoger gezag op de hoogte is indien een burgemeester verhinderd is 
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gedurende een aantal dagen zijn ambt te vervullen. Het voorgestelde 
artikel volstaat met een verplichte kennisgeving aan de commissaris van de 
Koning, waardoor de thans vereiste toestemming van de commissaris 
komt te vervallen. Het is gewenst dat bij de hierbedoelde kennisgeving de 
commissaris tevens wordt geïnformeerd over de bereikbaarheid en de 
vervanging van de burgemeester. De termijn, gedurende welke de burge-
meester afwezig mag zijn zonder het hoger gezag in te lichten, is, evenals 
dit voor de commissaris van de Koning het geval is, gesteld op ten hoogste 
vijf dagen. 

In het eerste lid van artikel 82 van de huidige gemeentewet is bepaald, 
dat de burgemeester voor een verblijf buiten de gemeente langer dan een 
maand de toestemming behoeft van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
In het tweede lid van het voorgestelde artikel 73 is de bevoegdheid tot het 
verlenen van deze toestemming in handen gelegd van de commissaris. 
Voorts is de termijn van een maand verruimd tot zes weken. 

Als toetsingsnorm is in de laatste volzin van het tweede lid van de 
onderhavige bepaling «het belang van de gemeente» genoemd. Tegen een 
weigering van de commissaris om toestemming te verlenen, staat voor de 
burgemeester beroep open op de ambtenarenrechter. 

Artikel 74 

Artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929, dat voorschrijft dat voor door of 
vanwege het Rijk aangestelde ambtenaren bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur betreffende een aantal met name genoemde 
onderwerpen voorschriften worden vastgesteld, is mede van toepassing op 
de burgemeester. Gelet op de bijzondere aard van het burgemeestersambt 
lijkt het echter juist in de Gemeentewet een bijzondere bepaling van 
overeenkomstige inhoud op te nemen, welke dan ten opzichte van het 
genoemde artikel 125 het karakter van een lex specialis krijgt. Aldus wordt 
bereikt, dat het Rechtspositiebesluit burgemeesters voortaan gebaseerd 
wordt op de Gemeentewet. Tevens kan aan de bepaling een inhoud 
gegeven worden die meer speciaal op de burgemeester is afgestemd. Het 
eerste lid geeft een opsomming van de voor de burgemeester vooral van 
belang zijnde elementen van zijn rechtspositieregeling. 

Het tweede lid voorziet in de bevoegdheid om in het kader van de 
regeling van de rechtspositie van de burgemeester aan de gemeente 
financiële lasten op te leggen. Dit geschiedt ook in het bestaande rechtspo-
sitiebesluit reeds. Te denken valt bij voorbeeld aan het bepaalde betreffende 
de jubileumgratificatie. 

Artikel 75 

Deze bepaling vervangt de artikelen 73 en 74 van de huidige gemeentewet. 
Het in het eerste lid bepaalde komt naar zijn inhoud overeen met het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 60 van de Provinciewet. De redactie is 
vergeleken met die van dat artikel enigszins gemoderniseerd. Overwogen 
is om ook de aan bestuurscommissies gerichte stukken in het artikel op te 
nemen. Regeling van dit punt kan evenwel worden overgelaten aan de 
raad en aan het college van burgemeester en wethouders, die hieromtrent 
regels kunnen opnemen in hun reglement van werkzaamheden. Overwogen 
is voorts om een bepaling op te nemen betreffende de behandeling van 
stukken. Ook hierover zij opgemerkt, dat de regeling hiervan kan worden 
overgelaten aan de raad en aan burgemeester en wethouders. 

Het bepaalde in het tweede lid willen wij niet aan de colleges overlaten 
omdat onverwijlde kennisname door de raad van de ontvangst van aan 
hem gerichte stukken zo belangrijk is voor het functioneren van de raad en 
zijn leden dat wij een wettelijk voorschrift hier gewenst achten. 

Artikel 76 

Ten aanzien van de stukken die van het college van burgemeester en 
wethouders uitgaan, kent artikel 75, tweede lid, van de huidige gemeentewet 
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de mogelijkheid van ondertekening door ambtenaren. In de gemeentelijke 
praktijk bestaat aan deze mogelijkheid behoefte. Het lijkt daarom aanbeve-
lenswaardig deze, anders dan in de Provinciewet is geschied, te handhaven. 
Verder hebben wij de suggestie van de VNG overgenomen om het teken-
mandaat aan een wethouder mogelijk te maken. De Provinciewet bevat een 
overeenkomstige regeling. Aan deze mogelijkheid lijkt gezien de grote 
hoeveelheid te tekenen stukken behoefte te bestaan. Wel is de bevoegdheid 
van de burgemeester afhankelijk van een daartoe strekkende machtiging 
van het college van burgemeester en wethouders. Het is namelijk gewenst 
burgemeester en wethouders zeggenschap te geven inzake de ondertekening 
van stukken die van het college uitgaan. Om deze reden is dit onderteke-
ningsmandaat wettelijk geregeld. Om te doen uitkomen, dat de secretaris 
de eerste ambtenaar is die voor verlening van tekeningsbevoegdheid in 
aanmerking komt, is hij als zodanig afzonderlijk vermeld. Met betrekking 
tot de ondertekening door de secretaris zij verder verwezen naar artikel 
110. 

De ondertekening van stukken die van de raad uitgaan, kan geregeld 
blijven zoals thans reeds het geval is. In de praktijk bestaat geen behoefte 
aan mandaatverlening door de burgemeester aan een of meer ambtenaren. 
Hierbij valt onder meer te wijzen op de omstandigheid dat het aantal 
stukken dat van de raad uitgaat aanmerkelijk kleiner is dan het aantal 
stukken dat van burgemeester en wethouders uitgaat. 

Artikel 75, tweede lid, van de huidige gemeentewet bepaalt dat de 
burgemeester de ondertekening van stukken die van hem uitgaan, kan 
opdragen aan een of meer door hem aan te wijzen ambtenaren. Aangezien 
de bevoegdheid van de burgemeester in dezen buiten twijfel staat, is die 
bevoegdheid niet neergelegd in het voorgestelde artikel. Opgemerkt zij, 
dat, in geval van afwezigheid van de burgemeester, de ondertekening 
geschiedt door de loco-burgemeester. Mede hierdoor doen zich, voor wat 
betreft de ondertekening van stukken door de burgemeester, in de praktijk 
vrijwel geen problemen voor. Voor wat betreft de loco-burgemeester 
verwijzen wij naar artikel 78 van het ontwerp. Opgemerkt zij voorts, dat met 
«de stukken die van de raad of van burgemeester en wethouders uitgaan» 
niet de besluiten worden bedoeld, doch de daarop uitgaande stukken ter 
verdere uitvoering. 

Het in de tweede volzin van het tweede lid bepaalde betreft het zoge-
naamde ondertekeningsmandaat. Voor wat betreft het zogenaamde 
afdoeningsmandaat zij verwezen naar paragraaf 4.2 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting. Ten slotte zij erop gewezen dat het feit, 
dat in dit ontwerp wordt gesproken van het college van burgemeester en 
wethouders niet met zich meebrengt dat het gebruikelijke «burgemeester 
en wethouders» aan het eind van een collegebesluit zou moeten worden 
vervangen door «het college van burgemeester en wethouders». 

Artikel 77 

Dit artikel handhaaft de in artikel 83 van de huidige gemeentewet 
gegeven bevoegdheid tot nadere regeling van het gebruik van de ambtske-
ten. 

Artikel 78 

In deze bepaling is de normale wijze van vervanging van de burgemeester 
geregeld, namelijk door een wethouder of, als er geen wethouders beschik-
baar zijn, door een raadslid. Zij stemt overeen met de regeling vervat in het 
eerste en tweede lid van artikel 84 van de huidige gemeentewet, zij het dat 
de woorden «ongesteldheid» en «afwezigheid» zijn vervangen door het 
woord «verhindering», evenals is geschied in het voorgestelde artikel 51. 

Het gaat in dit artikel niet om delegatie van bevoegdheden van de 
burgemeester, maar om de waarneming van zijn ambt. Om die reden is 
ook slechts vervanging door één persoon mogelijk. Dit laatste is met name 
van belang bij de handhaving van de openbare orde, waar een éénhoofdige 
verantwoordelijkheid noodzakelijk is. De handhaving van de openbare orde 
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en de noodzakelijke continuïteit van het beleid ter zake, maken het daarnaast 
gewenst dat - ook gezien in de tijd - zoveel mogelijk eenzelfde persoon als 
vervanger optreedt. Het is aan te hevelen dat burgemeester en wethouders 
bij de regeling van de vervanging daarmee rekening houden. 

Artikel 79 

Anders dan in artikel 84, derde lid, van de huidige gemeentewet, waar 
geen criterium wordt genoemd, is deze bijzondere wijze van vervanging in 
dit artikel gebonden aan het criterium dat het gemeentelijk belang zulks 
naar het oordeel van de commissaris moet vorderen. 

Artikel 80 

De in artikel 85 van de huidige gemeentewet neergelegde voorwaarde, 
dat de vervanging van de burgemeester dertig dagen onafgebroken moet 
hebben geduurd, wil hij voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, is 
in dit artikel niet overgenomen. Uit de gewijzigde redactie volgt niet, dat 
voortaan in elk geval van waarneming een vergoeding moet worden 
gegeven. 

Artikel 81 

Deze bepaling gaat uit van het beginsel dat voorschriften die de persoon 
van de ambtsdrager betreffen, niet gelden voor de waarnemer, maar dat de 
voorschriften inzake de ambtsuitoefening wel gelden, tenzij anders bepaald. 
Artikel 70 hoort tot de eerste categorie, doch dient ook op de waarnemer 
betrekking te hebben. Daarom wordt dit hier uitdrukkelijk bepaald. 

Artikel 82 

Verwezen zij naar de toelichting op artikel 62. 

Hoofdstuk V. De commissies 

Algemeen 

In het algemeen deel van de toelichting is reeds ingegaan op de betekenis 
van de commissies in het gemeentelijk bestel. Bij de opstelling van de 
artikelen van dit hoofdstuk is uitgegaan van de in 1964 tot stand gekomen 
artikelen van de gemeentewet met betrekking tot de commissies. Daarvan 
zijn niet overgenomen de bepalingen die de overdracht van bevoegdheden 
aan een commissie en de gevolgen daarvan regelen (artikelen 63, eerste en 
tweede lid, en 64b). Deze hebben in Titel III een plaats gevonden, zodat alle 
delegatiebepalingen bij elkaar komen te staan. Artikel 63, derde lid is 
vervallen, omdat aan een dergelijk voorschrift in de wet geen behoefte 
bestaat. Ook de toezichtsbepaling van artikel 64a is niet overgenomen. Het 
algemene repressieve toezicht is hier toereikend. Artikel 64c is verwerkt in 
de bepalingen over de takken van dienst. Artikel 64d is vervallen. Zoals in 
de toelichting bij het voorgestelde artikel 22 werd opgemerkt, wordt aan de 
raad overgelaten in hoeverre andere dan leden van de raad, wethouders en 
de burgemeester in de raadsvergadering aanwezig mogen zijn en het 
woord mogen voeren. Overigens blijkt uit artikel 23, dat een lid van een 
gemeentelijke commissie in de vergadering van de raad eventueel aanwezig 
kan zijn. 

Met betrekking tot de opsomming van de soorten commissies die 
kunnen worden ingesteld en de wijze waarop zij moeten worden ingesteld, 
zoals vervat in de artikelen 61 en 62 van de huidige gemeentewet, is ter 
verduidelijking een andere opzet gebezigd. Artikel 83 bevat de hoofdregel, 
te weten dat de raad commissies kan instellen. De artikelen 84 en 85 
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bevatten een uitwerking daarvan voor commissies waaraan bevoegdheden 
van de raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn toege-
kend. Artikel 86 bevat een uitwerking van de hoofdregel met betrekking tot 
beroep- en bezwaarschriftencommissies, terwijl artikel 87 de territoriale 
commissies behandelt. Artikel 88 regelt de rechtstreekse verkiezing van 
territoriale commissies waaraan «zware» bevoegdheden van de raad zijn 
toegekend. De raad moet hiermee bij het stellen van regels ingevolge 
artikel 83, tweede lid, rekening houden. De artikelen 93 en 94 hebben 
betrekking op commissies wier taak bestaat in het uitbrengen van adviezen 
aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester. Gezien het 
belang, verbonden aan het in het leven roepen van een vaste adviescom-
missie, dient de instelling van een zodanige commissie ingevolge artikel 93 
door de raad te geschieden op voorstel van burgemeester en wethouders 
onderscheidenlijk de burgemeester. In het tweede lid van artikel 93 is een 
afzonderlijke bepaling opgenomen voor de vergaderingen van vaste 
commissies van advies die tevens tot taak hebben voorbereiding van de 
besluitvorming in de raad. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de 
beraadslaging over voorstellen aan de raad in toenemende mate in deze 
commissies plaatsvindt in plaats van in de raad. 

Met betrekking tot de regeling van de openbaarheid van vergaderingen 
kunnen de commissies in drie categorieën worden onderscheiden. Op de 
commissies alsmede de vergaderingen van vaste commissies van advies 
die dienen als «voorportaal» voorde raad is de regeling van de openbaarheid 
van raadsvergaderingen en van de agenda met bijbehorende voorstellen 
van overeenkomstige toepassing. De raad kan daaromtrent nadere regels 
stellen. Ten aanzien van commissies waaraan bevoegdheden van burge-
meester en wethouders of de burgemeester zijn toegekend alsmede 
beroep- en bezwaarschriftencommissies regelt de raad de openbaarheid 
van de vergaderingen. Voor de overige commissies is niets daarover 
bepaald. 

In beginsel bestaat bezwaar tegen het bij medebewind opleggen van 
binnengemeentelijke decentralisatie door instelling van functionele of 
territoriale commissies. Aan de raad behoort te worden overgelaten in 
hoeverre hij door instelling van commissies het bestuur binnen de gemeente 
verder wil spreiden en bepaalde burgers of bepaalde groeperingen nauwer 
bij het bestuur wil betrekken. Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan 
minderheden, die door vorming van een functionele commissie of door 
opneming in een territoriale commissie bij het bestuur van een gemeente, 
dat ook ten dienste van hèn wordt uitgeoefend, kunnen worden betrokken. 
Oplegging van een commissie door de medebewindswetgever is alleen te 
verdedigen, indien er bijzondere redenen daarvoor zijn, bij voorbeeld 
wanneer men in een bepaalde sector participatie van het particulier 
initiatief wil vastleggen. Verder wordt erop gewezen, dat het bepaald 
onwenselijk is afwijkende bepalingen met betrekking tot gemeentelijke 
commissies op te nemen in bijzondere wetten. Ook dit dient alleen te 
geschieden indien daar een bijzondere reden voor is. 

Artikel 83 

Dit artikel biedt de grondslag voor (functionele en territoriale) binnenge-
meentelijke decentralisatie. Het is ontleend aan artikel 61 van de huidige 
gemeentewet. De in het eerste lid van dat artikel aangegeven mogelijkheid, 
hetzij gewone raadscommissies of bijzondere (functionele) raden, hetzij 
commissies voor een territoriaal begrensd deel van de gemeente (wijk- of 
deelraden) in te stellen, is niet overgenomen, enerzijds omdat er geen 
twijfel over behoeft te bestaan, dat dit ook zonder de opsomming in de wet 
mogelijk is, en anderzijds omdat er voor een beperking van de bevoegdheid 
van de raad in deze geen reden is. 

Bij de in het tweede lid bedoelde regeling van de bevoegdheden kan 
worden bepaald dat de commissie op haar beurt bestuursbevoegdheden 
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mag delegeren aan subcommissies. Dit is met name van belang voor 
deelgemeenteraden die bij voorbeeld beheerscommissies voor sportaccom-
modaties en dergelijke willen instellen. 

Artikel 84 

Deze bepaling heeft betrekking op alle gemeentelijke commissies die 
bevoegdheden van de raad uitoefenen, ongeacht of zij aan te merken zijn 
als functionele (zoals beheerscommissies), dan wel als territoriale commis-
sies (wijkraden etc). Daar genoemde commissies een belangrijke invloed 
kunnen hebben op het gemeentelijke beleid, is het wenselijk voor te 
schrijven dat afhankelijk van aard en omvang van de opgedragen taken in 
ieder geval ook het toezicht door, en de verantwoording aan de raad wordt 
geregeld. Dit laat overigens onverlet het algemene voorschrift van artikel 
83, tweede lid, om taken, bevoegdheden en samenstelling van de commissie 
te regelen. 

In het tweede lidz\\r\ voor wat betreft de openbaarheid van de vergadering 
en van de agenda met bijbehorende stukken de regelingen van artikel 24 
en 20, vierde lid, van overeenkomstige toepassing verklaard. Voor wat 
artikel 20, vierde lid, betreft is dit gebeurd mede in verband met het advies 
van de Evaluatiecommissie WOB. Dit voorschrift is niet beperkt tot de 
gevallen waarin de commissie daadwerkelijk bevoegdheden van de raad 
uitoefent. Nu de raad bevoegd is omtrent de openbaarheid van de vergade-
ring en van de overgelegde stukken nadere regels te stellen leek zulks niet 
noodzakelijk. De vorenbedoelde nadere regels kunnen ook de bevoegdheid 
van de commissie om te bepalen in welke gevallen zij in beslotenheid 
wenst te vergaderen, inperken. 

Artikel 85 

Artikel 85 betreft commissies waaraan bevoegdheden van burgemeester 
en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester zijn overgedragen. Het 
lijkt gewenst voor deze commissies een enigszins afwijkende regeling te 
treffen, met name op het punt van de openbaarheid van vergaderingen. Op 
dit punt is niet artikel 84 van overeenkomstige toepassing verklaard, omdat 
het de voorkeur verdient de regeling van de openbaarheid, waar het deze 
commissies betreft aan de raad over te laten. Ten aanzien van de door de 
raad te stellen regels is, naar analogie van artikel 66, tweede lid, van de 
Provinciewet, vereist dat dit geschiedt op voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester. 

Het bepaalde onder b betekent niet dat in gevallen waarin aan een 
commissie zowel bevoegdheden van de raad als van het college of de 
burgemeester zijn gedelegeerd, het toezicht met betrekking tot gedelegeerde 
bevoegdheden van het college of de burgemeester exclusief door deze 
organen behoort te worden uitgeoefend. Zo ligt het bij deelgemeenteraden, 
waaraan meestal bevoegdheden van de raad, het college èn de burgemeester 
zijn overgedragen, voor de hand, dat het instrument van vernietiging - ook 
met betrekking tot gedelegeerde bevoegdheden van het college of de 
burgemeester - wordt gehanteerd door de raad, zij het op voordracht van 
het college of de burgemeester, die tevens de bevoegdheid tot schorsing 
zouden kunnen krijgen. 

Het tweede lidvan dit artikel dient er toe om, wanneer zowel bevoegdheden 
van de raad als van het college van burgemeester en wethouders of de 
burgemeester zijn overgedragen, elke twijfel over de vraag welk regime 
geldt voor de vergaderingen van dergelijke commissies, uit te sluiten. 

Artikel 86 

Het instituut van de gemeentelijke commissie voor beroep- en bezwaar-
schriftenheeftinde loop der tijd een grote vlucht genomen. Deze commissies 
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zijn gebaseerd op artikel 61 van de huidige gemeentewet. Voor zover deze 
niet slechts adviserende bevoegdheden hebben, maar ook kunnen beslissen 
op beroep- en bezwaarschriften, schrijft het huidige artikel 64 voor dat de 
vergadering van de commissie in het openbaar plaatsvindt. 

Dit voorschrift blijkt problemen op te leveren, omdat in verschillende 
gemeenten de praktijk gegroeid is (veelal vastgelegd in een verordening) 
dat de commissie na een openbare hoorzitting «in raadkamer» over de 
zaak beraadslaagt. Ten einde hieraan tegemoet te komen is voor de 
gemeentelijke commissies voor de beroep- en bezwaarschriften in het 
voorgestelde artikel 86 een afzonderlijke bepaling opgenomen. Hierin is, in 
afwijking van artikel 84, niet voorgeschreven dat deze commissie in 
beginsel in het openbaar vergadert. De raad is derhalve bevoegd in zijn 
verordening in een raadkamer-fase te voorzien. Wel lijkt het gewenst om 
voor bepaalde momenten in de beroep- of bezwaarschriftenprocedure 
openbaarheid voor te schrijven. In artikel 153 is daartoe een aantal voor-
schriften opgenomen die gelden voor de raad, indien deze belast is met de 
beslissing in beroep. In het vijfde lid van artikel 153 is deze bepaling van 
overeenkomstige toepassing verklaard op de commissie, waaraan deze 
bevoegdheid van de raad is overgedragen. 

Voor wat betreft Arab-bezwaarschriften-commissies maakt artikel 14, 
tweede lid, laatste volzin, van de Wet-Arob, regeling van de samenstelling 
en werkwijze van deze commissies bij algemene maatregel van bestuur 
mogelijk. Zolang en voorzover van die mogelijkheid geen gebruik is 
gemaakt, is artikel 86 ook van toepassing op Arob-bezwaarschriften-com-
missies. 

Artikel 87 

Bij de instelling van commissies bedoeld in artikel 88 (deelgemeenteraden 
e.d.) wordt veelal een grote mate van zelfstandigheid van deze commissies 
beoogd. Een verplichting tot regeling van de verantwoording aan de 
gemeenteraad zoals bedoeld de artikelen 84, eerste lid onderdeel b, en 85, 
eerste lid onderdeel c, past daar niet bij. 

Artikelen 88, 89 en 90 

Deze bepalingen geven voorschriften met betrekking tot de wijze van 
samenstelling van gemeentelijke commissies, die een zo zware en algemene 
bestuurstaak hebben, dat ze als algemeen vertegenwoordigende organen 
moeten worden beschouwd waarvan de leden op grond van artikel 4 van 
de Grondwet rechtstreeks worden gekozen, behoudens bij de wet gestelde 
beperkingen en uitzonderingen. 

Uit de parlementaire behandeling van bovengenoemd grondwetsartikel 
blijkt dat voor wat de lagere overheden betreft als algemeen vertegenwoor-
digende lichamen in de eerste plaats zijn te beschouwen de algemene 
besturen van provincies en gemeenten. Daarnaast moeten ook de algemene 
besturen van andere openbare lichamen bij voorbeeld op deelgemeentelijk 
niveau als zodanig worden beschouwd, doch alleen indien hun takenpakket 
en hun bevoegdheden in belangrijke mate overeenkomen met die van 
provincies of gemeenten. Niet te licht zal moeten worden aangenomen dat 
zulks het geval is. Zo zal een deelgemeenteraad met slechts enkele taken 
van het gemeentelijke takenpakket of met voornamelijk adviesbevoegdheden 
niet als algemeen vertegenwoordigend orgaan kunnen worden beschouwd. 
Het bovenstaande betekent overigens ook dat functionele commissies niet 
kunnen worden beschouwd als commissies bedoeld in artikel 88. 

Krachtens artikel 4 van de Grondwet kunnen beperkingen en uitzonderin-
gen slechts bij wet worden gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat de bevoegd-
heid om beperkingen en uitzonderingen te stellen door de wetgever niet 
aan de Kroon, maar ook niet aan bij voorbeeld provincies of gemeenten 
gedelegeerd kan worden. 
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Indien er sprake is van een territoriale commissie met een algemene en 
zware bestuurstaak, dient de wetgever op grond van het in artikel 4 
neergelegde delegatieverbod derhalve zelf de keuze te doen tussen 
samenstelling door middel van rechtstreekse verkiezingen of samenstelling 
op andere wijze. Het delegatieverbod heeft tot gevolg dat de wetgever, 
indien hij besluit om een bepaald algemeen vertegenwoordigend orgaan 
op gemeentelijk niveau niet door middel van rechtstreekse verkiezingen te 
doen samenstellen, het niet aan de gemeente mag overlaten te bepalen op 
welke wijze dat orgaan wel wordt samengesteld. 

Naarmate een territoriale commissie een meer algemene en zware 
bestuurstaak heeft, neemt het belang van de burger om invloed uit te 
kunnen oefenen op de samenstelling van een dergelijke commissie toe. Het 
zou dan ook in strijd zijn met de strekking van artikel 4 indien voor zo'n 
commissie rechtstreekse invloed van de burger door middel van algemeen 
kiesrecht in het algemeen zou worden uitgesloten. Wij hebben er dan ook 
de voorkeur aan gegeven in het onderhavige wetsontwerp te bepalen dat 
de leden van dergelijke zware territoriale commissies rechtstreeks moeten 
worden gekozen. 

De vraag of er sprake is van een commissie die als een algemeen 
vertegenwoordigend orgaan in de zin van artikel 4 van de Grondwet 
beschouwd moet worden, zal in de eerste plaats door de raad, bij de 
instelling van een commissie, beantwoord moeten worden. Vanzelfsprekend 
zal deze vraag ook in het kader van het toezicht aan de orde kunnen komen. 

Aangezien beperkingen en uitzonderingen op het algemeen kiesrecht 
slechts bij de wet kunnen worden gesteld, zijn in de artikelen 88 en 89 het 
actief en het passief kiesrecht geregeld. De regeling hiervan kan, zoals 
hiervoor is uiteengezet, niet aan de raad worden overgelaten. Voor het 
actief kiesrecht is in artikel 88 aangesloten bij de vereisten die de Kieswet 
stelt voor de verkiezing van de gemeenteraad, met dien verstande dat 
vereist is dat de kiezer woonachtig is in de betreffende wijkof deelgemeente. 
Voor het passief kiesrecht is in artikel 89 op overeenkomstige wijze aange-
sloten bij de vereisten die artikel 12 voor het lidmaatschap van de raad 
stelt. 

Artikel 90 vermeldt de met het lidmaatschap van de commissie onvere-
nigbare betrekkingen. Aangezien deze bepaling een beperking van het 
algemeen kiesrecht inhoudt, is de wetgever bij uitsluiting bevoegd tot het 
stellen van regels. In het artikel wordt verwezen naar de incompatibiliteiten 
in artikel 14, eerste lid, onderdelen a tot en met g. Het ligt voor de hand dat 
daarnaast ook de burgemeestersfunctie en de secretarisfunctie in de 
betrokken gemeente onverenigbaar wordt verklaard. Voor wat betreft de 
ambtenaren is het voldoende dat de ambtenaren in dienst van de commissie 
worden uitgesloten; immers slechts zij zijn ondergeschikt aan de commissie. 

Met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de 
begrenzing van het kiesrecht is de regeling van de verkiezing van commissies 
als bedoeld in artikel 88 aan de raad overgelaten (artikel 83). Deze dient 
derhalve regels te stellen met betrekking tot de verkiezingsprocedure en 
het te hanteren kiesstelsel. Hij kan daarbij uiteraard aansluiting zoeken bij 
de bepalingen van de Kieswet. 

Artikel 91 

In dit artikel is geregeld dat de raad een grondslag kan geven voor het 
mandaat aan leden van een dagelijks bestuur van een deelgemeenteraad 
als bedoeld in artikel 88. In paragraaf 4.2 is reeds uiteengezet dat aan zo'n 
mandaat behoefte kan bestaan. 

Artikelen 93 en 94 

Over de betekenis van de toevoeging «en bijstand» na «advies» in artikel 
62, tweede lid, van de huidige gemeentewet wordt verschillend gedacht. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 108 



Naar onze mening is deze toevoeging van zo weinig betekenis, dat zij beter 
kan vervallen. Ook artikel 79 van de herziene Grondwet inzake colleges van 
advies kent deze toevoeging niet meer. Anders dan artikel 62, tweede lid 
van de huidige gemeentewet, zal artikel 93, eerste lid, mede van toepassing 
zijn op vaste commissies van advies aan de burgemeester. 

Uitgaande van een nauwere bemoeienis van de raad met de taak van de 
burgemeester, is er niet voldoende reden meer voor de instelling van 
genoemde commissies een andere regeling te doen gelden dan voor de 
instelling van vaste commissies van advies aan het college van burgemeester 
en wethouders. Daar de artikelen als uitzonderingsbepalingen op de 
hoofdregel eng moeten worden geïnterpreteerd, bestaat aan het in artikel 
62, eerste lid van de huidige gemeentewet, voorkomende woord «uitslui-
tend» in artikel 94 geen behoefte. 

In het ontwerp van de werkgroep herziening gemeentewet (artikel 94) 
dienden de hierbedoelde commissies «overeenkomstig» het voorstel van 
het college of van de burgemeester te worden ingesteld; over de instelling, 
de regeling van de bevoegdheden en de samenstelling diende derhalve 
- aldus de toelichting - overeenstemming te bestaan met het college of de 
burgemeester. De reden waarom in dit ontwerp conform de huidige 
gemeentewet is gekozen voor de formulering «op voorstel» is gelegen in 
het feit dat de gekozen formulering voor de raad ruimte laat de vormgeving 
van de commissie te regelen, ook al bestaat daarover geen (volledige) 
overeenstemming met het college of de burgemeester. Het initiatief voor 
de instelling van de commissie moet echter ook in de gekozen formulering 
uitgaan van het college. Dit betekent tevens dat het college of de burge-
meester het voorstel kan intrekken indien het of hij niet akkoord gaat met 
de door de raad gewilde vormgeving. In dat geval kan de commissie niet 
worden ingesteld omdat een voorstel als wettelijk vereiste voor de bevoegd-
heid tot instelling van de commissie niet (meer) voor handen is. 

In de afgelopen jaren heeft zich een nieuwe ontwikkeling ten aanzien van 
de commissies van advies voorgedaan. Bestonden er vroeger commissies 
die op het terrein van de bevoegdheden van hetzij de raad, hetzij het 
college van burgemeester en wethouders, hetzij de burgemeester werkzaam 
waren en op elk van die terreinen hun adviezen aan het betrokken orgaan 
uitbrachten, thans bestaan er ook veel vaste commissies, samengesteld uit 
raadsleden die het college van burgemeester en wethouders niet alleen bij 
de uitoefening van hun eigen bestuurstaak adviseren maar ook, of zelfs 
alleen, in het kader van de aan het college van burgemeester en wethouders 
opgedragen voorbereiding van de besluitvorming in de raad. In toenemende 
mate zijn de discussies in en de totstandkoming van de adviezen van deze 
commissies ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad voor het 
publiek toegankelijk gemaakt. 

Voor zover deze ontwikkeling tot gevolg heeft dat de raad in een eerder 
stadium bij de beleidsvorming wordt betrokken, valt dit alleen maar toe te 
juichen. Voorkomen moet echter worden dat hierdoor een deel van de 
besluitvorming door de raad aan de openbaarheid wordt onttrokken. 

Op grond daarvan is in het fweede lid van artikel 93de regeling betreffende 
de openbaarheid van raadsvergaderingen en van de raadsagenda met 
bijbehorende voorstellen op laatstgenoemde commissies van overeenkom-
stige toepassing verklaard, zij het dat de raad bevoegd is hieromtrent 
nadere regels te stellen. Zoals reeds is opgemerkt in de toelichting bij 
artikel 84, kan deze nadere regelingsbevoegdheid ook worden gebruikt om 
de eigen bevoegdheid van de commissie om te bepalen in welke gevallen 
zij in beslotenheid wenst te vergaderen, in te perken. Ten aanzien van vaste 
commissies die uitsluitend dienen ter advisering van het college van 
burgemeester en wethouders of van de burgemeester en die derhalve niet 
functioneren als voorportaal van de besluitvorming in de raad, is slechts 
voorgeschreven door welk orgaan ze worden ingesteld (zie artikel 93, 
eerste lid, en artikel 94). In het algemeen zal het hierbij gaan om commissies 
die zijn samengesteld uit deskundigen of belanghebbenden en waarin geen 
raadsleden zitting hebben. 
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Artikel 95 

Artikel 95 regelt het opleggen van een verplichting tot geheimhouding 
voor commissies op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de raad en 
het college van burgemeester en wethouders is bepaald. Voor de toelichting 
op dit artikel zij dan ook allereerst verwezen naar de toelichting bij de 
artikelen 25 en 55. Krachtens het tweede lid kan de geheimhoudingsplicht 
ook worden opgelegd door het college van burgemeester en wethouders, 
de burgemeester en de voorzitter van de commissie. De op deze wijze 
opgelegde verplichting kan slechts door het orgaan dat de geheimhouding 
oplegde of door de raad worden opgeheven. 

Artikel 96 

Deze bepaling komt overeen met artikel 23 betreffende de raad. Behalve 
de commissies zijn in het tweede lid ook de subcommissies genoemd. 
Voor de formulering van artikel 96 is aangesloten bij die van artikel 71 van 
de Grondwet. Bij de grondwetsherziening is het woord «beraadslaging» bij 
amendement in de plaats gesteld van «vergadering» om duidelijk te maken 
dat wanneer immuniteit wordt verleend aan «andere personen» die 
deelnemen aan vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies 
van de Kamers, gedacht wordt aan personen die door de leden of ministers 
of staatssecretarissen zijn aangewezen om hen bij te staan bij de beraad-
slaging. Personen die openbare of besloten vergaderingen dan wel 
hoorzittingen van de Kamers of van commissies van de Kamers bijwonen 
op uitnodiging dan wel op eigen initiatief, kunnen zich niet beroepen op 
immuniteit voor hetgeen zij in deze vergaderingen hebben gezegd of aan 
deze schriftelijk hebben overgelegd. 

Hoofdstuk VI. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de 
raad en de commissies 

Artikelen 97 tot en met 101 

Deze artikelen zijn ontleend aan de artikelen 64f tot en met j van de 
huidige gemeentewet. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de 
nieuwe artikelen anders gegroepeerd. Zo is in plaats van verspreid voorko-
mende bepalingen zo veel mogelijk één algemene bepaling opgenomen: 
zie de artikelen 98, eerste lid laatste volzin, en 100. Voorts zijn de artikelen 
64g en h, beide handelende over commissieleden, samengevoegd. Het 
eerste lid van artikel 64h is niet overgenomen omdat ook zonder die 
bepaling een afwijkende regeling in de betrokken algemene maatregel van 
bestuur mogelijk is. 

In artikel 98, derde lid, wordt in afwijking van de huidige gemeentewet d 
mogelijkheid geopend om aan leden van commissies als bedoeld in artike 
88, in de praktijk de zogenaamde deelgemeenteraden, in plaats van 
presentiegelden een jaarlijkse vaste vergoeding en tegemoetkoming in de 
kosten toe te kennen. Deze mogelijkheid is geopend omdat de deelgemeem 
ten in hoge mate vergelijkbaar zijn met de raden van gemeenten van 
eenzelfde omvang. Wij wijzen op de verregaande mate van decentralisatie 
van gemeentelijke taken waarvan met name volgens het Amsterdamse 
deelgemeentebestel en - zij het in mindere mate - ook in het Rotterdamse 
sprake is. Voor wat betreft het functioneren kan gewezen worden op de 
veelheid van zaken die een deelgemeenteraad krijgt te behandelen en op 
de wijze van werken, onder meer via commissies uit de deelgemeenteraad. 
Het ligt dan ook voor de hand voor de leden van deze deelgemeenteraden 
vergelijkbare financiële faciliteiten mogelijk te maken als voor gemeente-
raadsleden. 

Eenzelfde vergelijkbaarheid geldt voor de leden van het dagelijks bestuur 
van deelgemeenten en wethouders. Het is dan ook gewenst dat via een 
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wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de 
Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorweg Pensioenwet de 
mogelijkheid wordt geopend voor deze dagelijks bestuursleden evenals 
voor wethouders een pensioenregeling te treffen. Wij zijn voornemens die 
wijziging op te nemen in de Wet tot invoering van de nieuwe Gemeentewet. 

Voor wat de in artikel 98, derde lid, bedoelde vaste vergoedingen betreft, 
zijn wij voornemens de in het vijfde lid bedoelde algemene maatregel van 
bestuur aan te vullen met voor deze vergoedingen geldende maximum-
bedragen waarbij wij denken aan de maxima die thans reeds gelden voor 
raadsleden van gemeenten van eenzelfde omvang. Anders dan voor de 
gemeenteraadsleden willen wij vooralsnog geen minima vaststellen: de 
bepaling van de hoogte van de vergoedingen willen wij - behoudens de 
maxima - overlaten aan de betrokken gemeenteraad die immers ook 
beslist over het al dan niet instellen van deelgemeenten in haar gemeente. 
Daarbij dient de raad rekening te houden met het verschil dat ondanks alles 
blijft bestaan tussen leden en dagelijks bestuurders van deelgemeenteraden 
en raadsleden en wethouders van gemeenten van eenzelfde omvang. 
Immers niet alle gemeentelijke bevoegdheden worden en kunnen worden 
gedelegeerd (zie de delegatie-verboden in artikel 157, tweede lid). In de 
huidige praktijk komt dit verschil onder meer tot uiting in het feit dat het 
vergoedingenniveau voor leden en dagelijks bestuurders van deelgemeen-
teraden lager wordt gesteld dan dat voor raadsleden en wethouders van 
een gemeente van dezelfde omvang. 

Er is geen financiële compensatie voor de gemeente noodzakelijk, omdat 
het hun vrij staat al dan niet van de bevoegdheid deelgemeenten in te 
stellen gebruik te maken. Artikel 98, derde lid, is zo geredigeerd dat zowel 
gewone leden als dagelijks bestuursleden van deelgemeenteraden er 
onder vallen. Voor beide kunnen uiteraard verschillende vergoedingsbe-
dragen worden vastgesteld. 

Het verplichte horen van de colleges van gedeputeerde staten over 
algemene maatregelen van bestuur ter uitwerking van deze bepalingen, is 
in de nieuwe artikelen niet overgenomen. Ingevolge artikel 119 zullen de 
gemeenten ter zake gehoord moeten worden. Ook is niet overgenomen de 
goedkeuringseis van artikel 64h, derde lid, van de huidige gemeentewet. 
Het algemene repressieve toezicht is bij deze verordening toereikend. 

Hoofdstuk VII. De secretaris 

Algemeen 

Het nationaliteitsvereiste en het leeftijdsvereiste voor de benoeming tot 
secretaris (zie artikel 103 van de huidige gemeentewet) zijn vervallen. Het 
stellen van vereisten voor de benoeming kan aan de raad worden overgela-
ten. Eveneens zijn vervallen de bepalingen inzake de woonplaats van de 
secretaris, zijn beëdiging en zijn instructie (de artikelen 106, 107 en 110 van 
de huidige gemeentewet). Deze bepalingen bevatten voor wat betreft de 
secretaris overbodige extra-regels in vergelijking met hetgeen voor 
gemeente-ambtenaren in het algemeen reeds geldt. De combinatie burge-
meester/secretaris wordt onwenselijk geacht zoals in paragraaf 3.3.3 van 
het algemeen deel van de toelichting reeds is uiteengezet. Daarom zijn de 
artikelen die deze combinatie mogelijk maken, anders dan in het voorontwerp 
«De gemeentewet herzien», niet meer opgenomen. 

Bepalingen betreffende de ontvanger zijn op deze plaats niet opgenomen. 
De functie van deze functionaris komt bij Titel IV aan de orde. Het ontwerp 
bevat geen bepalingen meer betreffende de ambtenaren van de burgerlijke 
stand. Weliswaar is de burgerlijke stand een aangelegenheid die van 
oudsher typisch gemeentelijke aspecten heeft, doch in verband met de 
positie van de betreffende ambtenaren, die in de uitoefening van hun 
functie niet aan het gemeentebestuur ondergeschikt zijn, lijkt het juister de 
op hen betrekking hebbende bepalingen, die voor het merendeel van 
feitelijk-organisatorische aard zijn, uit de gemeentewet te lichten. Zij zullen 
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worden opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en/of in het 
Besluit Burgerlijke Stand. 

Naast de bepalingen van dit hoofdstuk zijn uiteraard de bepalingen van 
de Ambtenarenwet op de secretaris van toepassing. Dit betreft zowel de 
formele regels (rechtspraak in ambtenarenzaken) als de materiële (ontslag, 
bezoldiging etc). De rechtspositionele bepalingen in dit hoofdstuk (artikelen 
103 en 105) zijn uiteraard niet in strijd met de Ambtenarenwet. Zo bevat 
artikel 103 slechts een aanwijzing van het tot ontslag bevoegde orgaan. Dat 
orgaan is gebonden aan de gronden voor ontslag krachtens de Ambtena-
renwet. Overigens laat artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet de 
gemeenten in beginsel vrij om de materiele rechtspositie van gemeente-
ambtenaren, waaronder de secretaris, zelf te regelen in een gemeentelijk 
ambtenarenreglement. 

Artikel 103 

Omdat de secretaris vooral met het college van burgemeester en 
wethouders dient samen te werken, is een grotere invloed van dit college 
op de benoeming van de secretaris gewenst. In verband daarmede is de 
aanbeveling, die in de huidige gemeentewet wordt voorgeschreven, 
vervangen door een voordracht. Een analoge regeling komt voor in artikel 
67 van de Provinciewet ten aanzien van de benoeming van de griffier. 

Voor wat de schorsing betreft is vastgehouden aan de bevoegdheid van 
de raad. Het kan echter gewenst zijn, dat burgemeester en wethouders snel 
handelen in afwachting van de beslissing van de raad. Het tweede lid geeft 
daartoe een voorziening. 

Artikel 105 

De bezoldiging van de secretaris fungeert reeds sinds jaren in vele 
opzichten als maatstaf voor de bezoldiging, verbonden aan een aantal 
andere gemeentelijke functies. De omstandigheid, dat een vrij sterke mate 
van centralisatie in het overheidsbezoldigingsbeleid onvermijdelijk is te 
achten, maakt het noodzakelijk de bevoegdheid tot vaststelling van de 
bezoldiging van gedeputeerde staten over te brengen naar de Kroon. Het 
woord «geregeld» laat mede de mogelijkheid van een eventuele gedeeltelijke 
decentralisatie open. Het ligt niet in de bedoeling, dat de Kroon een 
uitputtende regeling zal geven. De individuele inpassing in de door de 
Kroon vastgelegde schaalbedragen kan worden overgelaten aan de 
gemeentebesturen. 

Artikel 106 

Evenals dit tot dusverre het geval is, geldt het verbod van bepaalde 
handelingen voor raadsleden ook voor de secretaris. De mogelijkheden 
voor ontheffing zijn, evenals voor raadsleden in artikel 16, tweede lid, 
verruimd. Incompatibiliteiten, zoals artikel 105, eerste lid, van de huidige 
gemeentewet deze kent, zijn in het ontwerp niet opgenomen, aangezien de 
gemeentebesturen voldoende middelen ten dienste staan om de bekleding 
van ongewenste nevenbetrekkingen door de secretaris tegen te gaan door 
middel van de rechtspositieregeling. 

Artikel 108 

Het eerste lid komt globaal overeen met artikel 108 van de huidige 
gemeentewet. De vervanging van het woord «behulpzaam» door «terzijde» 
heeft tot doel de positie van de secretaris als eerste adviseur van het 
gemeentebestuur recht te doen wedervaren. In deze bepaling wordt slechts 
gesproken van bijstand aan de raad en niet aan individuele raadsleden. 
Uiteraard is het van belang dat binnen door het college van burgemeester 
en wethouders na overleg met de raad te stellen grenzen ambtelijke 
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bijstand kan worden verleend aan individuele raadsleden. Artikel 108 staat 
deze mogelijkheid niet in de weg. Verwezen zij naar hetgeen in het algemeen 
deel van de toelichting hierover is opgemerkt. 

Het tweede lid beoogt een betere vastlegging van de coördinerende 
functie van de secretaris, die als tegenwicht moet kunnen dienen tegen de 
divergerende tendensen die, vooral in grotere gemeenten, kunnen optreden. 
Behalve als coördinator treedt de secretaris veelal ook als manager op. 
Voorts is hij in veel gevallen de eerste juridische beleidsadviseur van de 
gemeentelijke bestuursorganen, al dan niet samen met andere diensthoof-
den. Het in dit lid neergelegde inlichtingenrecht van de secretaris zal nader 
geregeld kunnen worden in andere rechtspositie- en taakregelingen. 

Artikel 101, tweede lid, van het voorontwerp «De gemeentewet herzien», 
waarin werd bepaald dat de secretaris aan het hoofd staat van de gemeen-
tesecretarie, is niet overgenomen, omdat dit nieuwe ontwikkelingen met 
betrekking tot de organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat van de 
gemeenten te zeer zou kunnen bemoeilijken. Dit neemt uiteraard niet weg 
dat de secretaris voor de uitoefening van zijn functie en de daaraan 
verbonden bevoegdheden moet kunnen beschikken over daartoe benodigde 
ambtelijke bijstand. 

Artikel 109 

Dit artikel is in overeenstemming met wat algemeen als de bedoeling 
van de wetgever reeds bij de huidige gemeentewet wordt beschouwd, met 
de praktijk en met wat talloze instructies voorschrijven. Het komt overeen 
met artikel 73 van de Provinciewet, dat betrekking heeft op de griffier der 
staten. De bepaling wordt nodig geacht, gezien de in artikel 110 neergelegde 
mede-ondertekening door de secretaris van stukken die van het college van 
burgemeester en wethouders uitgaan. Er is van afgezien uitdrukkelijk aan 
de secretaris een adviserende stem in de vergadering van het college toe te 
kennen. De positie van de secretaris ten deze is door het bepaalde bij 
artikel 108, eerste lid, reeds voldoende gefundeerd. Evenmin is opgenomen 
een bepaling die de secretaris bevoegd verklaart in de vergadering van de 
raad inlichtingen te verstrekken en daartoe het woord te voeren. De 
beslissing hieromtrent ware aan de raad te laten. 

Artikel 110 

In artikel 109, eerste lid, van de huidige gemeentewet is bepaald, dat de 
secretaris alle stukken, die van de raad en van het college van burgemeester 
en wethouders uitgaan, mede-ondertekent. Ook in dit ontwerp wordt dit 
voorgesteld, zij het dat de mede-ondertekening door de secretaris achter-
wege blijft wanneer de ondertekening ingevolge artikel 76, tweede lid, 
tweede volzin, aan de secretaris of een andere gemeente-ambtenaar is 
opgedragen. Indien de burgemeester de ondertekening met machtiging 
van het college van burgemeester en wethouders heeft opgedragen aan de 
secretaris, kan de mede-ondertekening van het stuk door hem uiteraard 
achterwege blijven. Doch ook indien de burgemeester de ondertekening 
met machtiging van het college heeft opgedragen aan een andere ambtenaar 
is mede-ondertekening door de secretaris een minder juiste figuur. Met het 
oog hierop is in artikel 110 een uitzonderingsbepaling opgenomen. 

Artikel 111 

De regeling van de vervanging van de secretaris dient ingevolge artikel 
112, eerste lid, van de huidige gemeentewet te geschieden bij het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Aangezien de 
secretaris niet alleen een functie ten opzichte van de raad heeft, maar 
evenzeer ten opzichte van de andere gemeente-organen, is het voorschrift 
betreffende de vervanging naar dit artikel overgebracht. 
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Artikel 112 

Evenals geschiedde bij artikel 81 (waarneming van het ambt van de 
burgemeester) is nagegaan, in hoeverre de «persoonlijke» bepalingen op 
de vervanger van toepassing moeten worden verklaard. Naar het voorkomt, 
kan hier met de vermelding van artikel 106 worden volstaan. Een regeling 
betreffende de aanspraak op bezoldiging en de standplaats lijkt niet nodig, 
omdat, waar in de praktijk de secretaris altijd door een andere ambtenaar 
van de gemeente wordt vervangen, de gemeentelijke rechtspositieregelin-
gen daarin zullen voorzien. Of de vervanger van de secretaris ook diens 
eed dient af te leggen, ware aan de raad over te laten bij de vaststelling van 
de regels ex artikel 111. 

TITEL III. DE BEVOEGDHEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR 

Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen 

Par. 1. Inleidende bepalingen 

Algemeen 

Artikel 128 van de huidige gemeentewet is in deze paragraaf niet overge-
nomen. Op grond van artikel 5 van de Grondwet (petitierecht) is het 
gemeentebestuur ook zonder zo'n bepaling bevoegd de belangen van de 
gemeente en ingezetenen voor te staan bij het bevoegd gezag. Een punt 
van overweging is daarbij dat artikel 157 van de oude Grondwet, waarvan 
artikel 128 van de huidige gemeentewet een herhaling vormde, in de 
nieuwe Grondwet is vervallen. 

Artikel 113 

In de Grondwet is enerzijds neergelegd dat gemeentebesturen een vrije 
bevoegdheid tot regeling en bestuur bezitten. Anderzijds is neergelegd dat 
regeling en bestuur bij of krachtens de wet van hen kunnen worden 
gevorderd. Deze beide elementen, de vrije bevoegdheid tot regeling en 
bestuur, en de mogelijkheid dat regeling en bestuur gevorderd worden, 
vormen de wezenskenmerken van de bevoegdheidsomschrijving van 
provincies en gemeenten. Om die reden zijn deze beide elementen ook 
neergelegd in het eerste artikel van de titel betreffende de bevoegdheid 
van het gemeentebestuur in dit ontwerp. Het artikel geeft een verdere 
uitwerking van artikel 124 van de Grondwet. 

Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is uiteengezet, 
bestaat er geen reden meer om aan het onderscheid tussen taakbehartiging 
in autonomie on in medebewind als zodanig een verschil in rechtsgevolgen 
te verbinden. In dit ontwerp komen deze begrippen dan ook alleen nog 
voor als structuurbepalende elementen die een verschil in aard van de 
gemeentelijke bevoegdheden aanduiden: het vrije initiatiefrecht tegenover 
de medewerking aan de uitvoering van hogere regelingen. In verband 
hiermee hebben wij gemeend het woord «huishouding» (zie artikel 124 
Grondwet) niet in dit artikel over te moeten nemen; dit om de suggestie te 
vermijden dat het eerste lid alleen voor het autonoom terrein zou gelden. 

Van enigerlei opsomming van gemeentelijke taken in dit artikel is 
afgezien. Het is immers juist kenmerkend voor de gemeente, dat zij niet 
een scherp omlijnd werkterrein heeft, maar ten aanzien van een tevoren 
onbepaalde veelheid en verscheidenheid van belangen naar buiten als 
overheid optreedt. Een opsomming zou nimmer volledig kunnen zijn en 
bovendien het gevaar met zich meebrengen, dat een verdere ontwikkeling 
van de gemeente wordt afgesneden, omdat een opsomming impliciet een 
beperking lijkt in te houden. 
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Artikel 114 

Zoals in paragraaf 1.3 van het algemeen deel van de toelichting reeds is 
uiteengezet kan met name in de medebewindsfeer behoefte bestaan aan 
een verschil in behandeling tussen verschillende groepen van gemeenten, 
waarbij met name wordt gedacht aan differentiatie ten behoeve van de 
grootste gemeenten. In dit artikel is deze mogelijkheid uitdrukkelijk genoemd. 
Wij hebben in dit artikel de woorden «zo nodig» opgenomen om aan te 
geven dat de noodzaak tot differentiatie moet worden aangetoond, hetgeen 
zal moeten geschieden in de toelichting bij de bijzondere wet of andersoor-
tige regeling. 

Artikel 115 

Het functioneren van de gemeenten wordt in hoge mate bepaald door de 
veelheid van voorschriften die van hogerhand ten aanzien van de gemeen-
telijke taakuitoefening worden gesteld, zoals ten aanzien van planning, 
inspraak, informatieverstrekking etc. Deze voorschriften en andere vormen 
van beïnvloeding - niet zijnde toezicht - zoals het geven van aanwijzingen 
en het opleggen of vaststellen van gemeentelijke besluiten door hogere 
overheden moeten worden beschouwd als het opleggen van verplichtingen 
als bedoeld in artikel 113, tweede lid, en behoeven daarom een wettelijke 
basis. In artikel 115 wordt dit uitdrukkelijk vastgelegd. Zo zal het niet 
mogelijk zijn om bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële 
verordening voorschriften te geven wanneer de wet niet uitdrukkelijk de 
mogelijkheid daartoe opent. Aanwijzingen en dergelijke kunnen, anders 
dan voorschriften die algemeen gelden, mede betrekking hebben op 
incidentele ingrepen in het beleid van individuele gemeenten. 

In het artikel wordt behalve de wet ook de ok de provinciale verordening 
genoemd. Dit is in overeenstemming met artikel 85 Provinciewet bepalende 
dat de gemeenten bij provinciale verordening in medebewind kunnen 
worden geroepen. 

Par. 2. Verhouding tot de provincie en het Rijk 

Artikelen 117 en 118 

Met betrekking tot deze artikelen zij mede verwezen naar paragraaf 2.5 
van het algemeen deel van de toelichting. De artikelen hebben betrekking 
op aangelegenheden waarbij een of meer individuele gemeenten specifiek 
belang hebben en dus niet op zaken die voor de gemeenten in het algemeen 
van belang zijn. Ook zijn de artikelen niet bedoeld voor het verkrijgen van 
algemene informatie die voor de gemeenten reeds langs andere weg 
verkrijgbaar is. Te denken valt bij voorbeeld aan gegevens uit openbaar 
gemaakte rijks- of provinciale nota's. 

De verplichtingen in deze artikelen zullen niet zonder meer gelden 
wanneer er geen tijd is voor overleg, zoals wanneer het gaat om toepassing 
door Rijk of provincie van wetgeving voor buitengewone omstandigheden. 
Uit de betrokken wetgeving zelf of uit de strekking daarvan zal voortvloeien 
in hoeverre de artikelen 117 en 118 buiten toepassing dienen te blijven. De 
artikelen zien op de gemeente in haar uitoefening van een publiekrechtelijke 
taak. Daarvan is in het algemeen ook sprake als de gemeente bij voorbeeld 
optreedt als bevoegd gezag van een school. Overigens bestaan er in die 
gevallen veelal op de praktijkbehoefte afgestemde, al of niet geformaliseerde, 
overlegmogelijkheden, die als leges speciales te beschouwen zijn ten 
opzichte van de hier gegeven algemene regeling. De in deze artikelen 
neergelegde verplichtingen hebben het karakter van instructienormen voor 
Rijk en provincie, waarop de burger derhalve geen beroep kan doen. 

De artikelen 117 en 118 bieden het hoger gezag de mogelijkheid de 
gevraagde mededeling of het gevraagde overleg te weigeren op grond van 
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het openbaar belang. Een beroep op deze grond zal tegenover de lagere 
overheden minder snel kunnen worden gedaan dan een beroep op een der 
gronden van artikel 4 van de Wob tegenover de burger, aangezien in het 
verkeer tussen de overheden de mogelijkheid van vertrouwelijke mededeling 
en vertrouwelijk overleg aanwezig is. Voor een verdere interpretatie van de 
term openbaar belang zij verwezen naar de toelichting bij artikel 168. 

Een redelijke toepassing van artikel 117 brengt met zich mee dat de 
gemeentebesturen het hoger gezag kunnen vragen die informatie binnen 
een redelijke termijn te verstrekken. Bij een te verwachten overschrijding 
zal het hoger gezag dit tijdig moeten laten weten. Een dergelijke handelwijze 
- maar dan omgekeerd - staan wij voor bij het inwinnen van bericht en 
raad van de gemeenten door het Rijk, bedoeld in artikel 121 van dit ontwerp. 

De redactie van artikel 118 is zo gekozen dat Rijk en provincie niet 
verplicht zijn tot het plegen van overleg op bestuurlijk niveau maar dit 
kunnen overlaten aan daartoe gemachtigde ambtenaren. Uitsluitsel over in 
het overleg besproken standpunten van Rijk of provincie kan het gemeen-
tebestuur na afloop van het overleg vragen met een beroep op artikel 117. 

Artikel 119 

De keuze tussen inspraak door de betrokken gemeenten dan wel een 
representatieve organisatie, als bedoeld in het eerste lid wordt overgelaten 
aan de minister. In de praktijk wordt veelal de VNG ingeschakeld, doch in 
voorkomend geval is het ook denkbaar (representatieve organisaties van) 
groepen gemeenten in te schakelen. Bij de inspraak zal het ook om andere 
dan alleen maatregelen in de sfeer van het medebewind moeten gaan. Zo 
zal de inspraak ook moeten gelden voor maatregelen die in betekenende 
mate wijziging brengen in de taken en bevoegdheden van de gemeenten, 
zonder dat er sprake is van medebewind. 

In het eerste lid worden bovengenoemde categorieën van maatregelen, 
hoewel die in de praktijk vaak in combinatie zullen voorkomen, dan ook 
afzonderlijk opgesomd. 

Van de in het eerste lid onder b) bedoelde wijziging in de taken en 
bevoegdheden is allereerst sprake wanneer het Rijk bij voorbeeld een 
gemeentelijke taak aan zich trekt zonder de gemeenten met de uitvoering 
ervan te belasten. Hetzelfde geldt wanneer het Rijk een nieuwe taak op zich 
neemt die tot dan toe door geen van de overheden werd behartigd en die 
de lagere overheden binnen hun autonomie zouden hebben mogen 
behartigen. 

Inspraak is in zo'n geval mede gewenst om de lagere overheden de 
gelegenheid te geven aannemelijk te maken dat de taak even goed of 
wellicht beter door hen kan worden behartigd. Overigens zal van zo'n 
nieuwe taak redelijkerwijs geen sprake zijn wanneer het gaat om een 
wezenlijk onderdeel van een taak die reeds door het Rijk wordt behartigd. 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat de hier aan de orde zijnde taakver-
deling tussen de overheden betrekking heeft op de vraag wie een bepaalde 
taak uitoefent en niet hoe deze wordt uitgeoefend. Deze laatste vraag is aan 
de orde wanneer het Rijk bij voorbeeld voorschriften geeft ten aanzien van 
de gemeentelijke taakuitoefening. Er is dan sprake van het geval, bedoeld 
in het eerste lid onder a. 

Bij onderdeel b gaat het overigens niet alleen om wijziging in de taakver-
deling tussen de overheden, maar ook om wijziging in bevoegdheden in de 
zin van de juridisch-bestuurlijke instrumenten, die de gemeenten hebben 
tegenover de burger. Gedacht moet hierbij worden aan wetten als de Wet 
voorkeursrecht gemeenten e.d. 

Het bepaalde in het eerste lid is ook van toepassing op wijziging of 
intrekking van de daar bedoelde wetten, algemene maatregelen van 
bestuur, etc. De tekst van het eerste lid voorziet in de mogelijkheid van het 
stellen van een termijn. Deze zal uiteraard niet zodanig krap mogen zijn dat 
de inspraak redelijkerwijs niet mogelijk is. De plicht tot het horen vooraf zal 
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niet gelden wanneer daar, bij voorbeeld bij de toepassing van wetgeving 
voor buitengewone omstandigheden, geen tijd voor is. In het derde lid is 
dit uitdrukkelijk vastgelegd, waarbij zij opgemerkt dat niet té snel een 
beroep op redenen van spoed mag worden gedaan. Overigens is het 
ingeval van dergelijke spoedeisende wetsvoorstellen gewenst dat de 
gemeenten na indiening daarvan alsnog worden gehoord, zodat met hun 
commentaar bij de parlementaire behandeling rekening kan worden 
gehouden. In de tweede volzin van het derde lid wordt dit laatste voorge-
schreven. 

De weergave van de bestuurlijke effecten bedoeld in het tweede lid hoeft 
in de regel geen voorafgaand onderzoek met bijbehorende kosten te 
vergen. Dit zal slechts bij naar verwachting belangrijke effecten het geval 
zijn. Onder de «werking» van de gemeenten moet worden verstaan hun 
functioneren, waaronder de wijze van hun taakuitoefening is begrepen. In 
het kader van dit artikel kan nog worden gewezen op artikel 41 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 650) op grond waarvan de Raad voor 
de Gemeentefinanciën moet worden gehoord over plannen en maatregelen 
waarbij de financiën van de gemeenten in betekenende mate zijn betrokken. 

Artikel 120 

Met betrekking tot dit artikel zij verwezen naar paragraaf 2.6 van het 
algemeen deel van de toelichting. 

Artikel 121 

Dit artikel is in gemoderniseerde vorm de voortzetting van artikel 149 van 
de huidige gemeentewet. In dit artikel wordt het geven van bericht en raad 
geregeld. Hieronder valt te verstaan het desgevraagd door een gemeente 
verstrekken van inlichtingen, dan wel het desgevraagd geven van raad of 
advies, over een concrete zaak in incidentele gevallen. 

Detussenvoeging «desgevraagd» betekent overigens niet dat gemeenten 
niet het recht zouden hebben ongevraagd van bericht en raad te dienen, 
doch dat valt buiten het bestek van dit artikel, dat slechts een verplichting 
oplegt. 

Ten aanzien van deze vorm van informatie vragen achten wij vooroverleg 
en nadere regelgeving, zoals bedoeld in het voorgestelde artikel 122, of 
andere beperkingen, niet nodig omdat dit tot verstarring zou leiden. 

Artikel 122 

Dit artikel heeft betrekking op het verstrekken of inwinnen van systemati-
sche informatie, dat wil zeggen informatie die met een zekere regelmaat 
wordt verstrekt of ingewonnen, dan wel door alle of een groot aantal 
gemeenten wordt verstrekt c.q. daar wordt ingewonnen. Het gaat hier dus 
om andere informatie dan het ad-hoc dienen van bericht en raad zoals 
bedoeld in artikel 121. Systematische informatie bedoeld in dit artikel 
betreft naast feitelijke gegevens ook plannen, beleidsvoornemens, opinies 
e.d. Voorbeelden van informatie in de zin van dit artikel zijn: 

- het overleggen van de jaarlijkse begroting door de gemeente aan 
provinciale staten; 

- het verrichten van steekproeven naar bepaalde maatschappelijke 
aspecten bij de gemeenten of bij een aantal gemeenten; 

- het verstrekken van adresgegevens over nieuwbouw, verbouw en 
sloop aan het Centraal Bureau voor de Statistiek etc. 

In het eerste lid, eerste volzin, is vastgelegd dat de gemeenten slechts bij 
of krachtens de wet verplicht kunnen worden tot verstrekking van bovenbe-
doelde informatie. 

Rijk en provincie ontlenen aan deze bepaling dus niet de bevoegdheid 
om de in dit artikel bedoelde informatie in te winnen. Die bevoegdheid 
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moet elders uitdrukkelijk zijn geregeld, hetzij in deze wet (zie bijvoorbeeld 
het derde lid van dit artikel) hetzij in een andere wet. 

Met «de ministers» wordt in dit artikel niet alleen gedoeld op de betrokken 
departementen zelf, maar ook zoals gebruikelijk op de diverse al dan niet 
gedeconcentreerde diensten, bedrijven, instellingen en inspecties die 
formeel onder de verantwoordelijkheid van die ministers vallen. 

De coördinatie waarvoor het tweede lid de grondslag biedt, richt zich niet 
alleen op het inwinnen van informatie, maar ook op het geven van voor-
schriften en regelingen ter zake. Het tweede lid heeft mede betrekking op 
de informatie die gemeenten vrijwillig verstrekken. Deze categorie betreft 
immers een belangrijke hoeveelheid informatiestromen die om die reden 
niet buiten beschouwing mag blijven bij de coördinerende taak. 

In het derde lid is het bestaande artikel 215 van de gemeentewet verwerkt. 
De hierin geregelde verstrekking van statistische gegevens aan het CBS 
valt te beschouwen als een bijzondere en daarom apart te regelen vorm 
van de in dit artikel bedoelde systematische informatie. De algemene 
verplichtingen en waarborgen van dit artikel gelden ook ten aanzien van 
deze statistische informatie. 

De algemene maatregel van bestuur op basis van het vierde lid geeft de 
mogelijkheid om een aantal kaderregels te geven die beogen richtinggevend 
te zijn voor regelgeving met betrekking tot het verstrekken of inwinnen van 
systematische informatie. 

De werking van artikel 78 van de Provinciewet, dat de provincies het 
recht geeft aan de gemeenten de ter uitoefening van hun bevoegdheid 
nodige inlichtingen te vragen, wordt door het zesde lid van dit artikel in 
zoverre ingeperkt dat in geval van systematische informatie een kennisge-
ving verplicht is aan de Minister van Binnenlandse Zaken, In dat geval dient 
bovendien aan een aantal in het vijfde lid genoemde voorwaarden te 
worden voldaan. 

Artikel 123 

Op overeenkomstige wijze als in artikel 80 van de Provinciewet is het 
negatief geformuleerde voorschrift van artikel 193 van de huidige gemeen-
tewet vervangen door een bepaling waarin de aanvullingsbevoegdheid van 
de gemeente nadrukkelijk wordt erkend. Dit is in overeenstemming met het 
uitgangspunt dat de gemeente een in beginsel vrije regelingsbevoegdheid 
heeft. Overigens wordt de aanvullingsbevoegdheid ook thans in de praktijk 
reeds aangenomen. Overwogen nog is te bepalen, dat de bevoegdheid tot 
het maken van verordeningen ten aanzien van onderwerpen waarin door 
wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is 
voorzien, blijft gehandhaafd voorzover deze haar niet uitdrukkelijk uitsluiten. 
Het voordeel van een dergelijke bepaling zou zijn, dat de bijzondere 
wetgever verplicht zou worden steeds aan te geven of hij de aanvullingsbe-
voegdheid van de gemeentelijke wetgever in het geheel of slechts op 
enkele punten wenst uit te sluiten. Aldus zou onzekerheid over het bestaan 
van aanvullingsbevoegdheid zijn uitgesloten. Van het opnemen van een 
dergelijke bepaling is evenwel afgezien, onder meer omdat een dergelijke 
bepaling vooronderstelt, dat de bijzondere wetgever steeds in staat is om 
vooraf, dat wil zeggen op een moment dat de werking van de wet in de 
praktijk nog onbekend is, te kunnen beoordelen of en in hoeverre gemeen-
telijke aanvullingsbevoegdheid aanvaardbaar is. Een dergeljke bepaling 
houdt derhalve het gevaar in, dat de bijzondere wetgever zal overgaan tot 
het bij voorbaat uitsluiten van gemeentelijke aanvullingsbevoegdheid in 
gevallen waarin hij van te voren niet of moeilijk kan overzien of en in 
hoeverre in de toekomst deze bevoegdheid ongewenst kan zijn. De thans 
voorgestelde tekst brengt mee, dat gemeenten hogere regelingen mogen 
aanvullen, doch daarmee niet in strijd mogen handelen. 
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Artikel 124 

De tekst van deze bepaling is nagenoeg gelijkluidend aan die van artikel 
194 van de huidige gemeentewet. Overwogen is te bepalen, dat bepalingen 
van verordeningen van rechtswege ophouden te gelden i/oorzoi/erin hun 
onderwerp door wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale 
verordeningen wordt voorzien. Hiervan is evenwel afgezien, aangezien een 
dergelijke redactie veronderstelt, dat bepalingen van gemeentelijke 
verordeningen, die zich ten dele inlaten met een door een nieuwe hogere 
regeling geregeld onderwerp, altijd zouden kunnen worden gesplitst in een 
verbindend en een onverbindend gedeelte. Volgens de thans voorgestelde 
tekst houden bepalingen van gemeentelijke verordeningen inzake een 
bepaald door de nieuwe hogere regeling geregeld onderwerp van rechts-
wege in hun geeel op te gelden, ook wanneer zij zich slechts ten dele 
inlaten met het door een nieuwe hogere regeling geregeld onderwerp. De 
gemeenteraad zal na het van rechtswege vervallen van die bepalingen, 
deze desgewenst opnieuw kunnen vaststellen voor zover zij betrekking 
hebben op een niet door de nieuwe hogere regeling geregeld onderwerp. 
Hieraan dient uit een oogpunt van rechtszekerheid de voorkeur te worden 
gegeven boven de mogelijkheid tot splitsing van bepalingen van gemeen-
telijke verordeningen in een verbindend en een onverbindend gedeelte. 

Wanneer bepalingen van gemeentelijke verordeningen van rechtswege 
hebben opgehouden te gelden, omdat zij zich inlieten met een door een 
nieuwe hogere regeiing geregeld onderwerp, is de gemeenteraad op grond 
van artikel 123 bevoegd ten aanzien van dat onderwerp aanvullende regels 
te stellen, tenzij dat blijkens de bewoordingen of de strekking van de 
nieuwe hogere regeling niet mogelijk is. 

Er zij nog opgemerkt, dat de thans voorgestelde tekst ruimte laat voor 
het van kracht blijven van andere bepalingen uit dezelfde gemeentelijke 
verordening, die betrekking hebben op andere onderwerpen. De vraag of in 
een concreet geval sprake is van regeling van hetzelfde onderwerp, staat in 
laatste instantie ter beoordeling van de rechter. Het verdient aanbeveling 
dat openbare mededeling wordt gedaan van het ingevolge dit artikel van 
rechtswege vervallen van bepalingen van gemeentelijke verordeningen. 
Een wettelijk voorschrift ter zake, dat in de huidige gemeentewet ook niet 
voorkomt, achten wij niet nodig omdat deze verantwoordelijkheid aan de 
gemeenten zelf kan worden gelaten. Bovendien zou een wettelijk voorschrift 
tot bekendmaking - mede gelet op artikel 139, eerste lid, waarin de verbin-
dendheid van verordeningen afhankelijk wordt gesteld van bekendmaking -
onbedoeld de indruk kunnen wekken dat de openbare mededeling in het 
geval van artikel 124 een vereiste is voor het van rechtswege vervallen van 
de desbetreffende bepalingen. Hetzelfde geldt voor een wettelijke verplich-
ting tot intrekking. In dit verband wijzen wij op de mogelijkheid dat de 
werking van dit artikel in bijzondere wetten wordt opgeschort ten einde 
provincie- en gemeentebesturen in de gelegenheid te stellen hun verorde-
ningen aan te passen. Daaraan bestaat vooral behoefte bij een snel in 
werking treden van de hogere regeling. In veel gevallen evenwel wordt 
door een ruime periode tussen de publicatie van de regeling en haar 
inwerkingtreding de gemeentebesturen de gelegenheid geboden hun 
verordeningen tijdig aan te passen. Dit zal een van de punten zijn die bij de 
toepassing van artikel 119 aan de orde kunnen komen. 

Par. 3. Bijzondere voorzieningen 

Artikel 125 

In paragraaf 4.1 van het algemeen deel van de toelichting zijn wij reeds 
uitvoerig ingegaan op het onderscheid autonomie - medebewind en de in 
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de loop der jaren aan dit onderscheid verbonden verschillen in rechtsgevolg. 
Aldaar zijn wij ook reeds ingegaan op het in het verleden wel aanwezig 
geachte verschil in rechtsgevolg op het gebied van de taakverwaarlozing. 
Hierop gaan wij dan ook thans niet verder in. Herhaald zij slechts dat bij de 
voorgestelde artikelen 125 en 126 géén onderscheid wordt gemaakt tussen 
autonomie en medebewind. 

Het voorgestelde artikel 125 houdt ten opzichte van artikel 151 van de 
huidige gemeentewet enkele belangrijke verschillen in. In de eerste plaats 
heeft artikel 151 slechts betrekking op, zowel lichte als grove, verwaarlozing 
van medebewindstaken, terwijl het voorgestelde artikel 125 betrekking 
heeft op lichte verwaarlozing van zowel autonome als medebewindstaken. 
Vandaar ook, dat in artikel 125 niet meer wordt gesproken van «ter uitvoering 
van wetten medewerken», maar van «nemen van bij of krachtens de 
wet voorgeschreven besluiten». Hieronder vallen zowel besluiten die zijn 
voorgeschreven in bijzondere wetten als besluiten die zijn voorgeschreven 
in de Gemeentewet, zoals bij voorbeeld het vaststellen van de begroting. 

Er is overigens, onder meer door de VNG, betoogd dat de artikelen 125 
en 126 om die reden in strijd zijn met artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet, 
omdat dit artikel door de verwijzing naar artikel 124, tweede lid, van de 
Grondwet slechts een wettelijke regeling van de voorzieningen bij lichte 
verwaarlozing van taken, die zijn voorgeschreven in bijzondere wetten, 
mogelijk zou maken. Deze opvatting is onjuist, aangezien gevorderd 
bestuur als bedoeld in het genoemde artikel 124, tweede lid, van de 
Grondwet niet alleen betrekking heeft op het bestuur, gevorderd op grond 
van bijzondere wetten, maar ook op dat gevorderd door bij voorbeeld de 
Gemeentewet. 

Een tweede afwijking van artikel 151 van de huidige gemeentewet vormt 
het tweede //dvan artikel 125 waarin rekening wordt gehouden met de in 
het ontwerp voorgestelde mogelijkheid van toekenning van bestuursbe-
voegdheden van de burgemeester aan een commissie. 

Tot slot wijzen wij op hetgeen in het derde lid is bepaald. Deze regeling is 
gewenst in verband met de mogelijkheid van delegatie aan gemeenteamb-
tenaren van de uitvoering van besluiten van de raad, het college van 
burgemeester en wethouders of de burgemeester. Zou deze regeling niet 
worden getroffen, dan zou het college van burgemeester en wethouders of 
de burgemeester in geval van lichte taakverwaarlozing door een gemeente-
ambtenaar slechts het zware middel van intrekking van het delegatiebesluit 
ten dienste staan. Dit wordt ongewenst geacht. 

Artikel 126 

Een ander belangrijk verschil tussen de thans voorgestelde verwaarlo-
zingsregeling en die van de huidige gemeentewet is vervat in artikel 126. In 
artikel 156 van de huidige gemeentewet is alleen de commissaris van de 
Koning aangewezen als degene die moet voorzien in de uitvoering, indien 
het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester niet of 
niet behoorlijk voor de bij artikel 164 opgedragen uitvoering zorgt. In dit 
ontwerp is deze regeling op zijn plaats indien de burgemeester de van hem 
gevorderde besluiten niet of niet naar behoren neemt. Indien burgemeester 
en wethouders de van hen gevorderde besluiten niet of niet naar behoren 
nemen, past evenwel beter een vervangend optreden door gedeputeerde 
staten. Daarin voorziet artikel 126. 

Evenals artikel 156 van de huidige gemeentewet, geldt de onderhavige 
bepaling tevens voor de gevallen waarop artikel 125 ziet. Het sluitstuk van 
de hier getroffen regeling is neergelegd in artikel 97 van de Provinciewet. 

De woorden «namens het gemeentebestuur en ten laste van de gemeente» 
geven aan, dat gedeputeerde staten dan wel de commissaris daarbij 
handelen op naam van het gemeentelijk orgaan dat in eerste aanleg heeft 
nagelaten het gevorderde besluit te nemen dan wel niet naar behoren heeft 
genomen. Tevens duiden de woorden aan, dat het door gedeputeerde 
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staten dan wel de commissaris genomen besluit moet worden beschouwd 
als een besluit van het nalatige gemeentelijk orgaan. Kosten verbonden 
aan de door gedeputeerde staten dan wel de commissaris genomen 
maatregelen, alsmede eventuele verdere aansprakelijkheid hieruit voort-
vloeiend komen dan ook voor rekening van de gemeente. 

Par. 4. Bestuursdwang 

Artikel 127 

In deze bepaling wordt duidelijk vastgelegd dat in beginsel het orgaan 
dat belast is met de uitvoering van een wettelijk voorschrift tevens de 
bevoegdheid heeft om er daadwerkelijk voor te zorgen dat een wettelijk 
voorschrift wordt nageleefd indien dat door degeen, die daartoe verplicht 
was, wordt nagelaten dan wel verkeerd gedaan. Op grond van in de 
praktijk gerezen vragen is uitdrukkelijk vastgelegd dat ook het niet of 
verkeerd naleven van verplichtingen, op grond van de wettelijke regels 
gesteld, onder de reikwijdte van de bestuursdwang valt. Te denken valt 
hierbij aan het niet of verkeerd naleven van voorschriften gesteld bij een 
ontheffing of een vergunning. Wellicht ten overvloede wordt de aandacht 
er op gevestigd dat van uitvoering van wettelijke voorschriften niet alleen 
sprake is, indien de voorschriften door een bestuursorgaan worden 
toegepast bij voorbeeld door het beslissen op aanvragen van een vergun-
ning, maar ook indien toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften 
plaatsvindt. Dit is van belang wanneer de wettelijke voorschriften zich 
uitsluitend tot de burger richten en geen andere uitvoeringsbesluiten van 
bestuursorganen met zich brengen. Anders dan in de huidige gemeentewet 
(artikelen 151, 156, 210) wordt de bevoegdheid tot de toepassing van 
bestuursdwang zowel bij de uitvoering in medebewind als bij de uitvoering 
van autonome verordeningen in één bepaling ondergebracht. Door daarbij 
niet meer te spreken van raadsverordeningen maar van gemeentelijke 
verordeningen wordt bereikt dat onomstotelijk vaststaat dat ook bestuurs-
dwang kan worden toegepast ter uitvoering van andere gemeentelijke 
verordeningen zoals bij voorbeeld noodverordeningen van de burgemeester 
en nadere regels als bedoeld in artikel 157, derde lid. 

De omschrijving in het tweede //dis ontleend aan artikel 152 van de 
huidige gemeentewet en is algemeen gesteld. In concrete situaties, zoals 
bij voorbeeld op het terrein van de milieuhygiëne, kan zij bij voorbeeld de 
bevoegdheid omvatten een inrichting buiten werking te stellen indien dat 
noodzakelijk is om de overtreding te beëindigen. 

Het derde lid is toegevoegd om buiten twijfel te stellen dat de toepassing 
van bestuursdwang tot rechtsgevolg heeft dat er een verplichting ontstaat 
voor een ieder om de uitoefening van de bestuursdwang te gedogen. Het 
spreekt vanzelf dat slechts de toepassing van die bestuursdwang behoeft te 
worden gedoogd, die plaatsvindt binnen de wettelijk toegestane kaders. 

Artikel 128 

In het eerste //dwordt uitdrukkelijk vastgelegd dat toepassing van 
bestuursdwang ook kan inhouden dat goederen worden meegenomen en 
opgeslagen. In het verleden is daar wel eens aan getwijfeld. In het belang 
van de rechtszekerheid van de rechthebbende op de goederen die zijn 
meegevoerd of opgeslagen is het tweede //dopgenomen. De rechthebbende 
kan doch behoeft niet de overtreder te zijn. In het derde //dwordt het 
orgaan dat de bestuursdwang heeft toegepast belast met de zorg voor de 
bewaring van de opgeslagen goederen. In verband met de problemen die 
de bewaring in praktijk wel blijkt te geven wordt van de gemeente niet de 
betrekkelijk strenge, uit het Burgerlijke Wetboek bekende, zorgvuldigheid 
van een goed huisvader geëist. Dat betekent niet dat hier geen zorgvuldigheid 
in acht zou hoeven te worden genomen. Zorgvuldigheid is immers een der 
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beginselen van behoorlijk bestuur dat bij de gehele uitoefening van 
bestuursdwang in acht moet worden genomen. Een wettelijke eis van 
zorgvuldigheid bij het invoeren en opslaan van goederen is dan ook 
onnodig. 

Daarmee zou bovendien de indruk kunnen worden gewekt dat die eis ten 
aanzien van de overige handelingen in het kader van bestuursdwang niet 
geldt. Nieuw is het retentierecht op de meegevoerde c.q. opgeslagen 
goederen, dat in de tweede volzin van het derde lid wordt vastgelegd. Dit 
houdt in dat het orgaan dat de bestuursdwang heeft toegepast het recht 
heeft om eerst dan de goederen aan rechthebbenden terug te geven, 
wanneer de kosten verbonden aan de bestuursdwang zijn voldaan. Indien 
het gaat om goederen van anderen dan de overtreder zijn wij van mening 
dat het niet gewenst is de volledige kosten van de bestuursdwang via deze 
weg te verhalen op de rechthebbende. Het retentierecht zou in zo'n geval 
uitsluitend voor de kosten van bewaring moeten gelden, zulks naar 
analogie van het retentierecht van de bewaarnemer op grond van artikel 
1766 van het Burgerlijk Wetboek en het retentierecht op grond van artikel 
43a van de Wegenverkeerswet (wegsleepregeling). In het vierde lid hebben 
wij dit bepaald. 

Een regresrecht van de rechthebbende op de overtreder achten wij voor 
deze kosten van bewaring niet op zijn plaats omdat zij ten behoeve van de 
rechthebbende zijn gemaakt. 

Artikel 129 

In de praktijk is gebleken, dat het voor een daadwerkelijke effectuering 
van de bestuursdwang noodzakelijk kan zijn dat niet alleen plaatsen welke 
bij de overtreding betrokken zijn, kunnen worden betreden, maar ook 
plaatsen, zoals terreinen, van rechthebbenden/niet-overtreders eventueel 
tegen de wil van deze rechthebbenden. Het gaat hierbij dan veelal om een 
inbreuk op het eigendoms- of gebruiksrecht van derden/niet-overtreders. 
Zonder een daartoe strekkende wettelijke bepaling heeft het orgaan dat de 
bestuursdwang toepast, deze bevoegdheid niet. Artikel 129 voorziet hier nu 
in door mede een wettelijke grondslag te bieden voor het betreden van 
deze plaatsen indien dat nodig is om aan een besluit tot toepassing van 
bestuursdwang uitvoering te kunnen geven. Het artikel geldt zowel voor 
het geval bestuursdwang wordt toegepast in het kader van autonomie als 
voor het geval van toepassing in het kader van medebewind. 

Het eerste lid van artikel 129 heeft betrekking op het zonder toestemming 
van de rechthebbende betreden van alle plaatsen met uitzondering van 
woningen. Het betreden dient als een onderdeel van de toepassing van 
bestuursdwang te worden gedoogd, ook door de rechthebbende/niet-over-
treder. Eventuele obstakels die het betreden belemmeren, zullen kunnen 
worden verwijderd. 

Ten aanzien van het binnentreden in een woning houdt het zesde lid 
bepalingen in. Het eerste lid geldt mede voor het betreden van besloten 
lokalen en erven. Vergelijk de artikelen 138 en 370 van het Wetboek van 
Strafrecht, waar het wederrechtelijke betreden daarvan tegen de wil van de 
gebruiker is strafbaar gesteld. 

Op het betreden van plaatsen, niet zijnde woningen, toebehorende aan 
rechthebbenden/niet-overtreders zijn het tweede tot en met het vijfde lid 
van toepassing. Zij beogen de rechthebbende/niet-overtreder te beschermen 
tegen een onverwacht optreden van de overheid. Er moet als regel ten 
minste 48 uur tevoren schriftelijk worden aangezegd dat de plaats zal 
worden betreden. Een schriftelijke aanzegging is van belang omdat de 
rechthebbende hiertegen in beroep kan gaan op grond van de Wet Arob. In 
spoedeisende gevallen kan de aanzegging korter tevoren worden gedaan 
of zelfs niet tevoren worden gedaan indien dat niet mogelijk is. De aanzegging 
moet in dat geval dan echter wel achteraf en zo snel mogelijk worden 
gedaan. Voor het geval door het betreden van de plaats schade is veroorzaakt, 
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heeft de rechthebbende een recht op schadevergoeding ten aanzien van de 
gemeente, ongeacht het feit of de gemeente deze kosten op de overtreder 
kan verhalen. Wèl moet het daarbij gaan om schade die redelijkerwijs niet 
ten laste van de rechthebbende dient te komen. Voor zover de schade bij 
voorbeeld een gevolg is van het feit dat de rechthebbende in strijd met de 
gedoogplicht van artikel 127, derde lid, obstakels heeft geplaatst op zijn 
terrein om het betreden ervan op grond van dit artikel, te belemmeren, is 
er voor schadevergoeding in beginsel geen aanleiding. 

Het zesde lid geeft een regeling voor het binnentreden in woningen. In 
aansluiting op artikel 4 van het voorstel van een Algemene wet op het 
binnentreden (kamerstukken II, 1984-1985, 19073, nrs. 2 en 3) is bepaald 
dat zonder toestemming van de bewoner in een woning kan worden 
binnengetreden door personen die het orgaan dat de bestuursdwang 
toepast, daartoe bevoegd heeft verklaard. 

Daar genoemde wet tevens zal voorzien in de formaliteiten, die thans zijn 
geregeld in de wet van 31 augustus 1853 (Stb. 8) en in de artikelen 153 en 
154 van de huidige gemeentewet, behoeven deze niet meer in de Gemeen-
tewet te worden opgenomen. De wet van 1853 zal bij de Algemene wet op 
het binnentreden worden ingetrokken. 

Artikel 130 

De in dit artikel toegekende bevoegdheid tot verzegeling van gebouwen, 
terreinen etc. werd in de praktijk gemist. Het is een middel, bij uitstek 
geschikt om herhaling van de overtreding te voorkomen. De verbreking en 
dergelijke van het zegel is als afzonderlijk misdrijf in artikel 199 van het 
Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. 

Artikel 131 

Ten einde duidelijkheid te verschaffen welk gemeentelijk orgaan bevoegd 
moet worden geacht bestuursdwang toe te passen, is deze bepaling 
opgenomen. Het ligt geheel in de lijn van artikel 127 om deze bevoegdheid 
primair in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
leggen omdat dit college in verreweg de meeste gevallen is belast met de 
uitvoering van administratief-rechtelijke regels. Ook in de enkele gevallen 
waarin de raad met de uitvoering is belast of waarin de raad de uitvoering 
aan zich heeft voorbehouden heeft het college van burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. De raad is 
niet het geschikte orgaan om daadwerkelijk te beslissen over al dan niet 
toepassen van bestuursdwang en over de wijze waarop dit moet geschieden. 
Dit moet worden beschouwd als een specifieke dagelijkse bestuurstaak. Is 
de burgemeester met de uitvoering belast of geschiedt de bestuursdwang 
ter handhaving van regels op de naleving waarvan hij het toezicht uitoefent, 
dan heeft ingevolge het tweede lid de burgemeester de bevoegdheid 
bestuursdwang toe te passen. 

Hoewel de bevoegdheid tot de toepassing van bestuursdwang gezien het 
ingrijpende karakter een sterke legitimatie vereist, hebben wij niet willen 
uitsluiten dat deze bevoegdheid in enkele gevallen aan een commissie 
wordt overgedragen. Dit zal ingevolge het derde lid evenwel uitdrukkelijk 
moeten geschieden, en alleen dan indien het aan de commissie overgedra-
gen takenpakket dit wenselijk maakt. Terughoudendheid achten wij in dit 
opzicht geboden. Om dezelfde redenen is eveneens bepaald dat de bevoegd-
heid tot het geven van een machtiging tot het binnentreden van een 
woning tegen de wil van de bewoner slechts uitdrukkelijk kan worden 
overgedragen. 

Hoewel de uitvoering van raadsbesluiten onderscheidenlijk van besluiten 
van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester 
aan een ambtenaar kan worden gedelegeerd is het ongewenst dat hem 
daarbij tevens de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt 
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overgedragen. Op die manier zou namelijk geen politiek orgaan verant-
woordelijk kunnen worden gesteld voor de concrete toepassing van de 
bestuursdwang. In het vierde lid is dit verbod opgenomen. Wanneer in de 
praktijk desondanks behoefte wordt gevoeld aan toepassing van bestuurs-
dwang door een ambtenaar, hetgeen in spoedeisende situaties weleens het 
geval zal zijn, zal de ambtenaar deze bevoegdheid slechts kunnen uitoefenen 
door middel van mandaat. Op deze wijze blijft de oorspronkelijk bevoegde 
instantie voor de concrete uitoefening van de bestuursdwang verantwoor-
delijk. 

Artikel 132 

Niet alleen voor de duidelijkheid maar ook om de toepasselijkheid van de 
rechtsbeschermingsprocedure op grond van de Wet Arob te waarborgen 
wordt een schriftelijk besluit tot toepassing van bestuursdwang geëist. Uit 
de formulering van artikel 127, derde lid, blijkt reeds dat een besluit tot 
toepassing van bestuursdwang moet worden aangemerkt als een besluit 
gericht op enig rechtsgevolg namelijk de gedoogplicht. 

Op deze wijze wordt het besluit tot toepassing van bestuursdwang 
rechtstreeks onder de reikwijdte van de Wet Arob gebracht en wordt de tot 
nu toe gebruikelijke indirecte weg van de ontvankelijkheid van de waar-
schuwing dat tot bestuursdwang zal worden overgegaan overbodig. In de 
nieuwe constructie wordt het ook voor derde-belanghebbenden eenvoudiger 
om tegen een weigering tot toepassing van bestuursdwang op te komen 
omdat voortaan niet meer de lastige weg van het instellen van beroep 
tegen een fictieve weigering van een waarschuwing dat tot bestuursdwang 
zal worden overgegaan behoeft te worden bewandeld. Er moet een 
schriftelijk besluit worden gegeven dat niet tot toepassing van bestuurs-
dwang zal worden overgegaan. De mededeling dat de bestuursdwang zal 
worden toegepast en de daaraan ingevolge het tweede lid gekoppelde 
waarschuwing moeten in voorkomende gevallen niet alleen aan de 
overtreder worden gericht maar ook aan eventuele belanghebbenden. 
Belangrijk is namelijk dat diegene wordt gewaarschuwd, die het in zijn 
macht heeft aan de verboden toestand een einde te maken en dat behoeft 
niet steeds de overtreder zelf te zijn. Denkbaar is bij voorbeeld dat een in 
aanbouw zijnd huis, waarvoor geen bouwvergunning is verleend, reeds in 
eigendom van een ander is overgegaan. Ook bij erfopvolgingssituaties kan 
dit probleem spelen. 

De tweede volzin van het eerste lid houdt verband met het feit dat er met 
betrekking tot de verschuldigdheid van kosten in beginsel sprake is van een 
verbintenis uit de wet. De verschuldigheid is echter niet aanwezig indien de 
kosten redelijkerwijs niet ten laste van de overtreder behoren te komen 
(artikel 133 eerste lid). Het is niet onmogelijk dat de Arob-rechter, zich 
buigend over een besluit tot toepassing van bestuursdwang, tevens zal 
beoordelen of zich het geval voordoet dat de kosten redelijkerwijze niet ten 
laste van de overtreder behoren te komen. Maar ook indien de Arob-rechter 
de in artikel 133, eerste lid, bedoelde uitzondering niet aanwezig acht, kan 
het feit dat de kosten kunnen worden verhaald een factor vormen bij de 
toetsing van het besluit tot toepassing van bestuursdwang. 

Het besluit tot toepassing van bestuursdwang en de daaraan gekoppelde 
waarschuwing moeten ingevolge het tweede lid voorafgaande aan de 
feitelijke toepassing van bestuursdwang worden medegedeeld. Tevens 
moet daarbij de gelegenheid worden gegeven om binnen een bepaalde 
termijn alsnog aan de gestelde verplichtingen te voldoen. In spoedeisende 
gevallen kan van deze mededeling vooraf worden afgezien, evenals van de 
zogenaamde terme de grace, aldus bepaalt het derde lid. 

De schriftelijke mededeling moet echter wel worden verstrekt en wel zo 
spoedig mogelijk. Voor de rechtsbescherming van overtreder en belang-
hebbenden is dit van groot belang. In dit verband wijzen wij erop dat 
Arob-beroep slechts open staat tegen de (meegedeelde) beslissing tot 
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toepassing van bestuursdwang. Tegen de feitelijke uitvoering van de 
bestuursdwang na afloop van de terme de grace staat dat beroep niet 
open. 

Artikel 133 

Het kostenverhaal is in een afzonderlijke bepaling opgenomen om 
duidelijk te doen uitkomen dat het gaat om een afzonderlijk aspect, dat bij 
de toepassing van bestuursdwang wel een belangrijke rol kan spelen maar 
dat niet moet worden beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van de 
bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang. 

Bij de afweging van belangen die aan het besluit tot toepassing van 
bestuursdwang voorafgaat zal door het bestuur ongetwijfeld vaak mede 
worden gewogen of het kostenverhaal enige kans van slagen heeft. Doch 
ook wanneer kostenverhaal geheel of vrijwel geheel onmogelijk lijkt, bij 
voorbeeld wanneer de overtreder niet te achterhalen is of de overtreder in 
staat van faillissement verkeert, kan het gemeentebestuur besluiten 
bestuursdwang toe te passen. De gemeente is immers niet verplicht de 
kosten te verhalen. 

In beginsel is de overtreder krachtens de wet verplicht de kosten te 
betalen tenzij zich omstandigheden voordoen, die maken dat de kosten 
redelijkerwijs niet te zijnen laste behoren te komen. Er kunnen zich situaties 
voordoen waarin bestuursdwang op zich zelf rechtmatig werd toegepast, 
doch het als uiterst onredelijk wordt aangevoeld de overtreder met de 
kosten te belasten. Dat zodanige situatie door de rechter niet snel aanwezig 
wordt geacht blijkt wel uit het arrest van de Hoge Raad inzake kostenverhaal 
voor bestrijding van kakkerlakken door de gemeente (HR 3 april 1981, 
RvdW nr. 61). In eerste instantie beoordeelt echter de gemeente of de 
kosten redelijkerwijs door de overtreder verschuldigd zijn. 

In beginsel kunnen alleen die kosten worden verhaald, die daadwerkelijk 
in verband met de toepassing van bestuursdwang zijn gemaakt. Daartoe 
worden in ieder geval de kosten van opslag en bewaring gerekend. 
Ingevolge jurisprudentie van de Hoge Raad kunnen kosten van bestuurs-
dwang wettelijke interessen dragen die dus eveneens kunnen worden 
verhaald (cf. HR 17 maart 1978; AB 1978, 358). In het tweede en derde lid 
wordt een nadere uitwerking gegeven aan het begrip kosten verbonden 
aan de toepassing van bestuursdwang. Daarbij wordt het begrip ruim 
uitgelegd. Ook de kosten, die zijn gemaakt ter voorbereiding van de 
bestuursdwang nadat de termijn van artikel 132, tweede lid, is verstreken 
(ook indien de bestuursdwang niet voltooid werd doordat anderszins een 
einde werd gemaakt aan de onwettige situatie) kunnen op de overtreder 
worden verhaald. Kosten voortvloeiend uit het betreden van terreinen van 
derden/niet-overtreders kunnen op grond van het derde lid op de overtreder 
worden verhaald. 

Overigens zal van geval tot geval moeten worden bekeken welke kosten 
tot de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang moeten 
worden gerekend. Niet te snel moet worden aangenomen dat de kosten 
van het optreden van de politie bij dreigende verstoring van de openbare 
orde op de overtreder kunnen worden verhaald. De kosten van het politie-
apparaat, gemaakt in verband met de opsporing van de verboden situatie, 
moeten niet tot de verhaalbare kosten worden gerekend. Wanneer daaren-
tegen politiemensen worden ingezet bij de daadwerkelijke uitoefening van 
de bestuursdwang kunnen de kosten die daarmee gepaard gaan wel op de 
overtreder worden verhaald. 

Artikel 134 

Overeenkomstig artikel 155 van de huidige gemeentewet wordt in deze 
bepaling vastgelegd dat de door overtreder verschuldigde kosten bij 
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dwangbevel kunnen worden ingevorderd en op welke wijze dit geschiedt. 
Nieuw is de toevoeging in het vierde //dvan dit artikel waarin wordt 
bepaald dat de rechter op verzoek van de gemeente de schorsing van de 
tenuitvoerlegging kan opheffen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen 
waarin zodanige opheffing alleszins toelaatbaar is. De rechter zal dit van 
geval tot geval moeten beoordelen, aan de hand van de omstandigheden 
die zich voordoen. 

Artikel 135 

Overeenkomstig de regelingen getroffen in de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en de Woningwet (respectievelijk in de artikelen 58 en 92) 
worden in deze bepaling zeer algemeen de kosten verbonden aan de 
toepassing van bestuursdwang aangemerkt als een bevoorrechte schuld 
die bij voorrang op de opbrengst van de goederen, ten aanzien waarvan 
bestuursdwang is toegepast, kan worden verhaald. Het algemeen belang, 
dat met het afdwingen van naleving van wettelijke voorschriften is gediend, 
rechtvaardigt deze versterkte positie van de gemeente bij het kostenverhaal. 

Artikel 136 

In de praktijk wordt de kostenverhaalsregeling in de huidige gemeentewet 
als gebrekkig ervaren omdat het gemeentebestuur, naar algemeen wordt 
aangenomen, niet het recht van parate executie heeft ten aanzien van de 
bij bestuursdwang meegevoerde c.q. opgeslagen goederen, noch het recht 
om zonder toestemming van de eigenaar over te gaan tot vernietiging van 
die goederen. Het ontbreken van een recht van retentie werd eveneens als 
een gemis ervaren. In artikel 128, derde lid, is aan dit laatste bezwaar 
tegemoet gekomen. Het onderhavige artikel verleent de gemeentebesturen 
de bevoegdheid om na het verstrijken van de termijn van drie maanden 
over te gaan tot verkoop, overdracht om niet of vernietiging van de 
opgeslagen goederen. De zorg voor de bewaring van opgeslagen goederen 
stelt de gemeente vaak voor aanmerkelijke problemen, die nog toenemen 
naarmate de bewaring langer duurt. Daarom is een termijn van drie 
maanden aangehouden na het verstrijken waarvan tot verkoop etc. kan 
worden overgegaan. 

De tweede volzin van het eerste lid biedt een oplossing voor situaties 
waarin sprake is van een duidelijke onevenredigheid tussen de door de 
gemeente gemaakte en te maken kosten in verband met de toepassing van 
bestuursdwang en de in verhouding betrekkelijk geringe waarde van de 
meegevoerde c.q. opgeslagen goederen. Het zou in die gevallen niet 
redelijkzijn de gemeente tot het maken van nog hogere kosten te verplichten 
door haar te houden aan de verplichting tot bewaring gedurende drie 
maanden. 

Het tweede lid geeft een regeling voor hetgeen moet gechieden met de 
opbrengst van het goed na verrekening met de kosten van de toegepaste 
bestuursdwang. In dit artikel is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
regeling van artikel 43a, zevende en achtste lid, van de Wegenverkeerswet. 

Artikel 137 

Wanneer gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris in geval 
van taakverwaarlozing door het gemeentebestuur overgaan tot toepassing 
van bestuursdwang geschiedt dit op grond van het eerste lid op kosten van 
de gemeente. Artikel 156 van de huidige gemeentewet spreekt van «op 
kosten van nalatigen». In de hier voorgestelde redactie wordt allereerst de 
onduidelijkheid vermeden die in het begrip nalatigen ligt besloten. Immers 
zowel de overtreder als de leden van het taakverwaarlozende gemeentebe-
stuur kunnen als nalatigen worden aangemerkt. In de tweede plaats zijn 
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voortaan niet de leden van het college van burgemeester en wethouders 
die nalatig zijn gebleven in hun taakuitoefening, voor de kosten aansprakelijk, 
maar de gemeente. 

Het tweede lid kent de gemeente een verhaalsrecht toe op de overtreder 
voor de aan de bestuursdwang verbonden kosten die te harer laste zijn 
gebracht. In het derde lid wordt de dwangbevelprocedure van artikel 134 
van toepassing verklaard. 

Artikel 138 

Een zeer belangrijke uitbreiding van de bevoegdheid tot toepassing van 
bestuursdwang is in deze bepaling opgenomen. De gemeentebesturen 
krijgen de bevoegdheid om in gevallen waarin dit naar hun oordeel een 
passender middel is, naleving van de wettelijke voorschriften af te dwingen 
door middel van een dwangsom. 

In paragraaf 4.7 van het algemeen deel van de toelichting is reeds 
ingegaan op de huidige als zeer onbevredigend ervaren situatie bij onder 
meer herhaaldelijk terugkerende overtredingen. 

Deze situatie wordt door dit artikel aanzienlijk verbeterd. De formulering 
in het eerste lid van het criterium voor de toepassing van de dwangsomop-
legging, dat afwijkt van de versie zoals aan de Raad van State is voorgelegd, 
is ontleend aan artikel 28a van de Hinderwet dat, na aanvaarding van het 
amendement-Tripels (kamerstukken II, 1980-1981, 15 027, nr. 40), bij Wet 
van 4 juni 1981 (Stb.409) is ingevoegd. Sedert 1981 is ook in de jurisprudentie 
ervaring opgedaan met dit criterium. Met het «gelaedeerde belang» is hier 
bedoeld het belang dat het desbetreffende voorschrift beoogt te beschermen. 

Afhankelijk van het soort overtreding zal gekozen kunnen worden uit de 
oplegging van een bedrag ineens of uit de oplegging van een bedrag per 
tijdseenheid of per overtreding. Het orgaan, dat tot oplegging van de 
dwangsom bevoegd is, zal in beide gevallen tevens het maximum moeten 
aangeven dat in totaal kan worden verbeurd. Dit ter voorkoming van 
situaties waarin bij voorbeeld door het verstrijken van de tijd astronomische 
bedragen worden verbeurd, die in geen enkele verhouding meer staan tot 
de ernst c.q. de waarde van het gepleegde feit of het gelaedeerde belang. 
In het voor advies gezonden concept-ontwerp Herziening Gemeentewet 
was voor het bedrag ineens een limiet voorgesteld van tienduizend gulden. 
Bij nadere overweging is evenwel van het vastleggen van limieten voor het 
bedrag ineens alsook voor de bedragen per tijdseenheid of per overtreding 
afgezien. In de wetgeving worden verschillende maxima gehanteerd, 
waarbij soms ook het soort overtreding medebepalend is. Zo kent de Wet 
economische delicten in artikel 6 een maximum van f25000 maar andere 
wetten een maximum van f10000. De Hinderwet kent in artikel 28a een 
maximum van f 10 000 per dag. De Wet vermogenssancties laat enige 
differentiatie toe door in gevallen waar de waarde hoger is dan een kwart 
van de maximale geldboete een vier keer hogere geldboete toe te staan. 
Op grond van het ontbreken van een duidelijke eenvormigheid alsmede 
omdat de grens van f10000 een betrekkelijk willekeurige is en ten gevolge 
van de geldontwaarding bovendien regelmatig aanpassing zal vereisen, is 
bij de oplegging van de dwangsom door het bestuur gekozen voor een 
systeem waarbij het tot oplegging van de dwangsom bevoegde orgaan zelf 
uitmaakt welk bedrag in redelijkheid kan worden gevraagd. Het tweede lid 
bepaalt dat er enerzijds een redelijke verhouding moet zijn tussen de te 
verbeuren dwangsom en het door de overtreding geschonden belang. 
Anderzijds zal de hoogte van de dwangsom ook moeten worden afgestemd 
op het beoogde effect ervan als dwangmiddel. Uiteindelijk zal de Arob-
rechter, die in voorkomende gevallen over het besluit tot oplegging van 
een dwangsom kan oordelen, kunnen uitmaken of er sprake is van een 
onredelijke dwangsomoplegging. Daarnaast kan hij beoordelen of het 
gemeentebestuur redelijkerwijs tot het oordeel kon komen dat dwangsom-
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oplegging in de gegeven situatie passender was dan bestuursdwang en/of 
het bestuur derhalve terecht van de bevoegdheden tot oplegging van een 
dwangsom gebruik heeft gemaakt. 

Doordat het eerste en het tweede lid van artikel 132 van overeenkomstige 
toepassing worden verklaard geldt ook voor de dwangsomoplegging dat 
deze vooraf schriftelijk moet worden medegedeeld en dat aan de mededeling 
een waarschuwing en een terme de grace worden gekoppeld, met dien 
verstande dat de dwangsom eerst na afloop van die termijn verbeurd 
wordt. Zoals ook in de toelichting bij artikel 132 reeds is uiteengezet, is 
slechts de (meegedeelde) beslissing tot oplegging van de dwangsom 
vatbaar voor Arob-beroep. Indien na afloop van de terme de grace de 
dwangsom wordt verbeurd staat tegen dat feit geen Arob-beroep meer 
open. 

De bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom is toegekend aan 
het orgaan dat de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang heeft. 
De oplegging van een dwangsom is immers een middel dat alleen in 
aanmerking komt als toepassing van bestuursdwang minder passend is. 
Gezien de zwaarwegende bestuurlijke aspecten is het wenselijk dat in 
eerste instantie het bestuur over de wenselijkheid van de oplegging van 
dwangsom oordeelt en niet de rechter, zoals bij oplegging van een 
dwangsom ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook in 
het buitenland komt deze constructie voor. Bij bezwaren van de zijde van 
de overtreder over hetzij de oplegging van een dwangsom, hetzij de 
hoogte van de dwangsom, kan zoals reeds werd vermeld de Arob-rechter 
worden ingeschakeld. Op deze wijze is een redelijk gebruik van de moge-
lijkheid tot oplegging van een dwangsom door gemeentebesturen voldoende 
gewaarborgd. 

Het vierde lid ten slotte geeft aan dat de dwangsom bij dwangbevel kan 
worden ingevorderd en dat de overtreder bij een geschil in het kader van 
de invordering bij de burgerlijke rechter in verzet kan gaan tegen het 
dwangbevel. 

Artikelen 138a en 138b 

Naast het bestuursrecht kent, zoals gezegd, ook het privaatrecht de 
dwangsomoplegging, en wel door de rechter. Van de desbetreffende 
regeling in de artikelen 61 la tot en met i van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) kunnen enkele bepalingen die zich daartoe lenen, in 
deze regeling worden overgenomen. Allereerst is dat artikel 611 d, eerste 
lid, Rv, dat in het voorgestelde artikel 138a, eerste lid, is overgenomen, met 
de nodige aanpassingen in de formulering. Met de term «onmogelijkheid» 
is in dit lid bedoeld: overmacht. In het tweede lid van artikel 138a wordt 
duidelijkheidshalve bepaald dat in geval van dwangsomoplegging ter 
voorkoming van (herhaling van) overtreding, door de betrokkene de 
intrekking kan worden gevraagd indien de (herhaling van de) overtreding 
zich gedurende een jaar niet heeft voorgedaan. Het voorgestelde artikel 
138b is ontleend aan artikel 611g, eerste en tweede lid, Rv. 

Par. 5. Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen 
bindende regels inhouden 

Artikel 139 

Dit artikel is ontleend aan artikel 82 van de Provinciewet, met dien 
verstande dat in plaats van «verordeningen» wordt gesproken van «beslui-
ten» om eventuele vragen rond het begrip verordening te vermijden. Een 
en ander betekent, vergeleken bij artikel 199 van de huidige gemeentewet, 
dat naast strafverordeningen ook andere algemeen verbindende besluiten 
slechts kunnen verbinden indien zij zijn bekendgemaakt. Deze bepaling 
heeft betrekking op alle verordeningen met externe werking, dus ook op 
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belastingverordeningen en subsidieregelingen. In het systeem van dit 
ontwerp is hieraan uitdrukking gegeven door de volgorde van de artikelen 
198 en 199 van de huidige gemeentewet te veranderen. 

De bekendmaking is eveneens geboden voor een aantal afzonderlijke 
raadsbesluiten, die niet strikt algemeen verbindend zijn, maar toch van 
groot belang kunnen zijn voor de burgers. Ten aanzien van de algemene 
regels die de raad kan stellen ingevolge het voorgestelde artikel 149 is bij 
voorbeeld de verplichting deze bekend te maken opgenomen in het vierde 
lid van dat artikel. Ter zake van delegatiebesluiten worden in de desbetref-
fende delegatieartikelen (artikel 157, 164 en 178) de artikelen 139-141 van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Zie verder paragraaf 4.3 van het 
algemeen deel van de toelichting. De terminologie van artikel 139 is 
aangepast aan artikel 88 van de Grondwet. Gesproken wordt derhalve van 
«bekendmaken» in plaats van «afkondigen». Anders dan in artikel 88 van 
de Grondwet is in dit artikel gekozen voor de term «verbinden» zoals die 
ook voorkomt in artikel 82 eerste lid van de Provinciewet en artikel 1 van de 
Wet algemene bepalingen. Daarmee wordt verschil in interpretatie tussen 
deze wetten voorkomen. 

Voorts brengt dit artikel met zich mee, dat de gemeente, evenals Rijk en 
provincie, wordt verplicht tot uitgave van een publikatieblad. Dit houdt een 
materiële wijziging in ten opzichte van een huidige situatie. Een integrale 
publikatie zal nu nodig zijn. Het gemeenteblad behoeft niet periodiek te 
verschijnen. Het kan naar behoefte uitgegeven worden, zoals het Staatsblad 
of Provincieblad. In een aantal commentaren op het voor advies gezonden 
concept-ontwerp is tegen deze verplichting bezwaar gemaakt. Wij hebben 
deze bepaling evenwel gehandhaafd, omdat wij opneming in een publika-
tieblad waarin alle algemeen bindende regels zijn gebundeld uit een 
oogpunt van rechtszekerheid noodzakelijk achten. In de praktijk blijkt dat 
burgers zonder de beschikbaarheid van een dergelijk «naslag-werk» soms 
geen kennis kunnen nemen van de in de gemeente geldende regels. De 
term «gemeenteblad» zegt overigens niets over de wijze van uitgifte. Zo is 
uitgifte in drukvorm niet noodzakelijk: ook goedkopere vormen als stencil 
en dergelijke, zijn mogelijk. Van belang is slechts dat de teksten van alle 
geldende gemeentelijke verordeningen in gebundelde vorm - al of niet 
losbladig - beschikbaar zijn. 

De publikatie in het gemeenteblad betekent niet dat bekendmaking via 
andere mediavormen niet ook gewenst zou zijn. Het kan nodig zijn dat een 
voor burgers belangrijke verordening gepubliceerd wordt in de lokale 
bladen of bekend gemaakt wordt via andere mediavormen zoals regionale 
radio of televisie. Aan de verplichting om openheid te betrachten is 
derhalve niet altijd zonder meer voldaan bij een gevolg geven aan deze 
bepaling. Voor bekendmaking van verordeningen van de burgemeester ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, bevat 
artikel 175 een afwijkende regeling. 

Artikel 140 

Dit artikel is in dit ontwerp opgenomen in het kader van de bekendmaking 
van verordeningen. Artikel 139 regelt de inwerkingtreding en de bekend-
making. Als logisch gevolg hierop bepaalt artikel 140 dat de besluiten van 
het gemeentebestuur, die algemeen verbindende regels inhouden, ter 
inzage liggen. Expliciet is aangegeven dat deze kosteloos ter inzage 
moeten liggen op de gemeentesecretarie of een andere door de raad te 
bepalen plaats. 

Artikel 141 

Op grond van deze bepaling kan men een afschrift verkrijgen van de 
besluiten die men ingevolge artikel 140 kan inzien. Opgemerkt zij, dat het in 
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dit artikel bepaalde een afwijking vormt van het in artikel 6 van het Besluit 
openbaarheid van bestuur (Besluit van 12 oktober 1979, Stb. 590) bepaalde. 
Ingevolge dat artikel is het overheidsorgaan niet verplicht een afschrift af te 
geven indien daarom wordt gevraagd. Het overheidsorgaan is ingevolge 
dat artikel slechts verplicht rekening te houden met de voorkeur van de 
verzoeker. Op grond van het voorgestelde artikel 141 heeft de verzoeker 
evenwel recht op een afschrift. In hoeverre dit kosteloos kan geschieden 
wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. De bevoegdheid van de 
gemeente om leges te heffen mag er niet toe leiden dat de van gemeente-
wege geheven tarieven een belemmering vormen voor de informatiezoe-
kende. Tot slot zij nog opgemerkt, dat de artikelen 140 en 141 van toepassing 
zijn vanaf de vaststelling van het besluit, derhalve los van de vraag of het 
besluit is bekend gemaakt. 

Artikel 142 

De redactie en de termijn van dit artikel, dat het tijdstip van inwerkingtre-
ding van de hier bedoelde besluiten regelt, zijn aangepast aan die van 
artikel 83 van de Provinciewet. Opgemerkt zij, dat de laatste zinsnede van 
deze bepaling geen vrijbrief geeft aan het gemeentebestuur voor het 
verlenen van terugwerkende kracht van zijn besluiten. In hoeverre terug-
werkende kracht kan worden verleend is een vraagstuk dat in dit artikel niet 
aan de orde is. Het artikel heeft uitsluitend betrekking op het tijdstip 
waarop het bekendgemaakte besluit voor het eerst gelding verkrijgt en dat 
kan niet eerder zijn dan de dag van de bekendmaking. 

Artikel 143 

Evenals in de huidige gemeentewet wordt voor strafverordeningen 
voorgeschreven, dat zij aan gedeputeerde staten worden toegezonden 
alvorens tot bekendmaking kan worden overgegaan. Er zij de aandacht op 
gevestigd, dat het artikel ook van toepassing is in de gevallen waarin de 
strafsanctie zelf elders, bij voorbeeld in een hogere regeling, voorkomt. Het 
tweede lid wijkt niet af van wat is geregeld in artikel 198, tweede lid, van de 
huidige gemeentewet. In het voorgestelde tweede lid is expliciet aangege-
ven, dat gedeputeerde staten het gemeentebestuur moeten berichten, 
indien zij het besluit ter schorsing of vernietiging door hebben gezonden 
aan de minister wie het aangaat. Indien een besluit reeds uit andere hoofde 
aan goedkeuring is onderworpen, is toezending aan gedeputeerde staten 
overbodig. In het derde lid hebben wij in verband daarmee een uitzonder-
ingsbepaling opgenomen. 

Artikel 144 

Het eerste en het tweede lid bevatten dezelfde regeling als de artikelen 
200 en 201 van de huidige gemeentewet. Met de vervanging van de in 
artikel 201 bedoelde «verklaring van Onzentwege» door «een mededeling 
van Onze Minister wie het aangaat» is beoogd aan te sluiten bij de op 
artikel 120 van de Provinciewet geënte praktijk. De in het vierde lid bedoelde 
mededeling van de onmiddellijke bekendmaking aan gedeputeerde staten 
dient terstond te geschieden. Uiteraard wordt daarbij in verband met artikel 
143 het besluit aan gedeputeerde staten toegezonden. De bepaling opent 
voor het orgaan dat het besluit nam, de mogelijkheid om ook indien de 
wenselijkheid tot onmiddellijke bekendmaking pas in de loop van de 
procedure van de artikelen 143 en 144 ontstaat, alsnog daartoe te besluiten. 
De laatste volzin van het vierde lid beoogt evenals het derde lid van artikel 
139 de burger ervan op de hoogte te stellen, dat en op grond waarvan het 
besluit perfect is geworden. 
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Artikel 145 

In deze bepaling is geregeld welke bepalingen in geval van intrekking 
van algemeen verbindende besluiten van overeenkomstige toepassing zijn. 

Par. 6. Termijnen 

Artikel 146 

In de huidige situatie is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing 
op gemeentelijke verordeningen. Immers de Algemene Termijnenwet heeft 
alleen betrekking op wetten in formele zin. Het voorgestelde artikel verklaart 
genoemde wet van toepassing op gemeentelijke verordeningen, ten minste 
voor zover een verordening niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. Uit een 
oogpunt van duidelijkheid zowel voor overheidsinstanties als voor de 
burger is deze bepaling opgenomen. 

Artikel 147 

Ingevolge deze bepaling wordt bij eventueel stilzwijgen van de gemeen-
telijke verordening op dit punt, een regeling geboden voor de termijn 
waarbinnen beroep kan worden ingesteld. Dit is van belang niet alleen 
voor de gemeente maar ook, in gevallen waarin beroep mogelijk is voor 
derden, voor degenen die belang hebben bij het gemeentelijk besluit, bij 
voorbeeld een vergunningaanvrager. Krachtens het tweede //dis de 
gemeente echter vrij een andere termijn te stellen. Tevens bepaalt dit 
artikel overeenkomstig artikel 9, vierde lid, van de Wet Arob, dat indien de 
klager bij het indienen van een beroepschrift na het verstrijken van de 
beroepstermijn kan aantonen dat hij het beroep heeft ingesteld zo spoedig 
als van hem redelijkerwijs verlangd kon worden, niet-ontvankelijkverklaring 
van de klager achterwege blijft. 

Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad 

Artikel 148 

In dit artikel is, als een regel van relatieve competentie, het beginsel 
neergelegd dat alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze of enige 
andere wet aan een ander orgaan zijn toebedeeld berusten bij de raad, die 
het hoogste orgaan van de gemeente is. De bevoegdheden die tot de 
competentie van de raad behoren zijn niet alleen van regelgevende, maar 
ook van plannende en bestuurlijke aard. Op het beginsel dat alle hestuurlijke 
bevoegdheden bij de raad berusten kent dit ontwerp evenals de huidige 
wet een aantal belangrijke uitzonderingen. Zo wordt het dagelijks bestuur 
aan burgemeester en wethouders toebedeeld en de handhaving van de 
openbare orde aan de burgemeester. 

De opsomming van bevoegdheden, neergelegd in de artikelen 171-183 
van de huidige gemeentewet is in navolging van de Provinciewet in dit 
ontwerp niet overgenomen. Deze opsomming had geenszins de strekking 
de omvang van de bevoegdheid van de raad uitputtend te regelen. Zij is 
ook niet nodig omdat ingevolge het voorgestelde artikel 148 deze bevoegd-
heden in beginsel reeds bij de raad berusten. Met betrekking tot artikel 174 
bis van de huidige gemeentewet merken wij nog op dat de daarin neerge-
legde verplichting tot het maken van brandbeveiligingsverordeningen 
inmiddels is geregeld in artikel 12 van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87), 
welke wet daarvoor het kader bij uitstek biedt. De artikelen 181 en 182 van 
de huidige gemeentewet zijn niet opgenomen omdat aan regeling van de 
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in deze artikelen opgenomen materie onder de huidige omstandigheden 
geen behoefte meer bestaat. 

In het algemeen deel van de toelichting is uitvoerig ingegaan op het 
vervagende onderscheid tussen autonomie en medebewind. Daaruit vloeit 
voort, dat de raad op het gehele terrein van de gemeentelijke werkzaamhe-
den, ook waar het om medebewindswerkzaamheden gaat, in beginsel 
hoofd van de gemeente dient te zijn. Om deze reden dient de bevoegd-
heidsverdeling, neergelegd in de hoofdstukken IX, X en XI van dit ontwerp, 
evenzeer van toepassing te zijn, indien het gemeentebestuur zijn medewer-
king verleent aan de uitvoering van een medebewindsregeling die zelf niet 
het bevoegde orgaan aanwijst, behoudens ten aanzien van bestaande 
medebewindsregelingen (zie de overgangsbepaling van artikel 286a). De 
term «de wet» in dit artikel dient dus opgevat te worden als: de Gemeentewet 
of een andere wet. Wij zijn overigens van oordeel dat het ten einde rechts-
onzekerheid te vermijden aanbeveling verdient om overeenkomstig de 
huidige praktijk in de medebewindsregelingen exact aan te geven welk 
orgaan van de gemeente met de uitvoering wordt belast. Hierbij vormen de 
hoofdstukken IX, X en XI het richtsnoer. 

Het voorgestelde artikel maakt onderscheid tussen de verordenende 
bevoegdheid (eerste lid) en de overige bevoegdheden (tweede lid). Dit 
onderscheid is nodig omdat ingevolge artikel 127 van de herziene Grondwet 
de toekenning van verordenende bevoegdheid aan het college van burge-
meester en wethouders of de burgemeester slechts bij de wet of door de 
raad krachtens de wet kan geschieden. 

Een belangrijke vraag in dit verband is, in hoeverre bij of krachtens 
bijzondere wet taken en bevoegdheden zouden kunnen worden toegekend 
aan andere gemeentelijke organen dan de raad, het college of de burge-
meester. 

Hoewel de Grondwet dit niet geheel uitsluit (zie de artikelen 128 juncto 
124) is naar onze mening een dergelijke figuur ongewenst. Gebruikmaking 
ervan zou immers een doorkruisen van de gemeentelijke organisatie 
inhouden, die niet buiten de raad om behoort plaats te vinden. Voorts zou 
zij een afwijking van het in deze wet neergelegde stelsel van de gemeentelijke 
organisatie betekenen. Aan de raad behoort in eerste instantie de beslissing 
over de vraag in hoeverre taken en bevoegdheden door andere gemeentelijke 
organen worden uitgeoefend dan die welke in dit artikel zijn genoemd. In 
overeenstemming met bovenstaand standpunt worden in dit artikel alleen 
de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
genoemd, en ontbreken andere gemeentelijke organen zoals gemeentelijke 
commissies of ambtenaren, die in dit stelsel slechts over afgeleide bevoegd-
heden kunnen beschikken. 

Artikel 149 

In dit artikel is de bevoegdheid van de raad vastgelegd om algemene 
regels te stellen waarmee andere organen bij de uitoefening van hun 
bevoegdheden rekening dienen te houden. Deze bevoegdheid beoogt de 
positie van de raad te versterken en is reeds uitvoerig besproken in 
paragraaf 3.1.4 van het algemeen deel van de toelichting. Indien de raad 
een eigen bevoegdheid delegeert behoeft hij op deze bevoegdheid geen 
beroep te doen. Het artikel dat de raad tot delegatie bevoegd maakt (artikel 
157) geeft immers reeds voldoende mogelijkheden om de overgedragen 
bevoegdheid door het stellen van bindende delegatievoorschriften in te 
kaderen. 

De bevoegdheid van de raad om beroep op zich zelf open te stellen, 
berust evenmin op het onderhavige artikel, maar op artikel 152. 

In het tweede lid is het algemene rechtsbeginsel neergelegd dat lagere 
regelingen niet in strijd mogen zijn met hogere. Uit dit lid vloeit tevens 
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voort dat de in het eerste lid bedoelde regels geen toepassing vinden, 
indien deze toepassing onverenigbaar is met besluiten of aanwijzingen die 
berusten op een bij of krachtens de wet toegekende bevoegdheid van een 
ander administratief orgaan dan het college van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester. 

Gezien de betekenis die de algemene regels voor burgers kunnen 
hebben, is ten aanzien van bekendmaking in het derde lid de regeling voor 
verordeningen van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Artikel 150 

Hoewel de bevoegdheid tot het maken van verordeningen reeds in het 
bepaalde bij artikel 113, eerste lid, ligt opgesloten wordt in navolging van 
de huidige gemeentewet en - sedert 1887 - ook van de Grondwet aan deze 
belangrijke bevoegdheid van de raad een afzonderlijk artikel gewijd. 

De redactie stemt overeen met het corresponderende artikel 90 van de 
Provinciewet. De subjectieve redactie drukt uit dat het in de eerste plaats 
aan de raad is te beoordelen welke verordeningen hij in het belang van de 
gemeente nodig acht. Ook de commissie-Oud gaf de voorkeur aan een 
subjectieve redactie. Daardoor zullen ook de verschillende twistpunten 
waartoe de huidige redactie aanleiding heeft gegeven verdwijnen. Voorts is 
niet overgenomen de opsomming van onderwerpen in artikel 168 van de 
huidige gemeentewet. Deze had in geen enkel opzicht de strekking de 
omvang van de verordenende bevoegdheid te regelen maar was louter van 
enuntiatieve aard. 

Artikel 151 

Op de raad rust de verplichting om in een algemene inspraakverordening 
te regelen op welke wijze de bevolking in de gelegenheid wordt gesteld 
haar mening kenbaar te maken over voorgenomen of voorgestelde 
bestuurshandelingen. In het algemeen deel van de toelichting is reeds 
aangegeven hoe inspraak zich verhoudt tot andere vormen van participatie. 

Een algemene inspraakverordening wordt geëist, hetgeen betekent dat in 
deze verordening in beginsel voor het gehele gemeentelijke beleidsterrein 
het algemene kader moet worden aangegeven voor de inspraak. Het artikel 
sluit dus niet uit dat voor enkele meer specifieke deelterreinen subregelingen 
met aanvullende eisen worden getroffen. De bedoeling is dat het inspraak-
proces op overzichtelijke wijze wordt geregeld. Het feit, dat een gemeente 
op basis van de artikelen 83 en volgende van dit ontwerp (een) adviesconv 
missie(s) in het leven heeft geroepen ontslaat haar niet van de verplichting 
om een inspraakverordening vastte stellen. 

Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke of 
rechtspersonen moeten hun mening kunnen kenbaar maken over voorge-
nomen of voorgesteld gemeentelijk beleid. Dit betekent dat de inspraak zal 
moeten plaatsvinden in de fase van voorbereiding, voordat de besluitvor-
ming wordt afgerond. De wijze waarop inspraakgerechtigden in staat 
worden gesteld van hun gevoelens te doen blijken kan verschillen. De 
belangrijkste mogelijkheden zijn wel het spreekrecht bij vergaderingen van 
de raad en commissies, schriftelijke en mondelinge enquêtes, hoorzittingen, 
het indienen van bezwaren tegen ontwerp-besluiten, overleg en facultatieve 
referenda. Beslissende referenda vallen buiten de reikwijdte van dit artikel. 
De beslissing daarover moet blijven berusten bij de daarvoor bij of krachtens 
de wet aangewezen organen. De in 1982 ingestelde Staatscommissie 
Relatie Kiezers-Beleidsvorming heeft inmiddels gerapporteerd over de 
wenselijkheid van rechtstreekse en bindende uitspraken van kiezers. 

In gemeenten waar minderheidsgroepen wonen zal het gemeentebestuur 
voorwaarden moeten scheppen dat ook deze minderheidsgroepen reële 
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inspraakmogelijkheden worden geboden ten aanzien van beleidsvoorne-
mens, die hen raken. Bijzondere voorzieningen op het gebied van tolken, 
bekendmaking in andere talen en wellicht met gebruikmaking van andere 
media dan de gebruikelijke dag- en weekbladen liggen dan voor de hand. 

Aan de inhoud van de inspraakverordening worden in de wet minimale 
eisen gesteld. De raad wordt een grote mate van vrijheid gelaten bij het 
vormgeven aan een inspraakregeling, toegesneden op de lokale gewoonten 
en behoeften. Enkele minimale voorschriften zijn in het tweede lid opgeno-
men om de bijzondere wetgever de garantie te geven dat op die punten, 
die veelal als zo essentieel werden gevoeld dat zij in de bijzondere wetgeving 
werden vastgelegd, in ieder geval door de raad een regeling zal worden 
getroffen. De raad zal moeten bepalen hoe de beleidsvoornemens, ten 
aanzien waarvan inspraak wordt gegeven, worden bekend gemaakt. 
Daarbij kan bij voorbeeld geregeld worden op welke wijze schriftelijke 
stukken kunnen worden ingezien. Voorts dient te worden geregeld de wijze 
waarop de inspraakgerechtigden hun mening kenbaar kunnen maken. Het 
staat de gemeente overigens vrij te regelen dat in bepaalde gevallen met 
bepaalde categorieën van inspraakgerechtigden ook van gedachten wordt 
gewisseld. Dit kan zich uitstrekken van eenvoudige vormen van gedachten-
wisseling tot uitvoeriger overleg (op dit laatste komen wij hieronder terug). 
Verder zal moeten worden bepaald hoe de rapportage van de inspraak en 
van de relatie van het gemeentebestuur op de inspraak zal plaatsvinden en 
hoe de uitkomsten van de inspraak zullen worden bekend gemaakt aan de 
betrokkenen. 

Het wordt in eerste instantie aan de raad overgelaten te bepalen in welke 
gevallen inspraak wenselijk wordt geacht. Het dichtst bij de bevolking 
staande vertegenwoordigend orgaan moet, rekening houdend met de 
lokale wensen en verlangens, het beste kunnen beoordelen op welke wijze 
en in welke gevallen de betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming 
gestalte moet krijgen. Het ligt voor de hand dat op terreinen als bij voorbeeld 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en welzijnsplan-
ning inspraak wordt geregeld. Formeel staatsrechtelijk gesproken kan 
uiteraard niet worden uitgesloten dat de bijzondere wetgever in bepaalde, 
voor hem bijzonder zwaarwegende gevallen een inspraakverplichting 
oplegt of bijzondere voorschriften geeft. Hij zal in dit opzicht echter grote 
terughoudendheid moeten betrachten en de noodzaak zal duidelijk moeten 
worden gemotiveerd. 

Voor wat het hierboven al genoemde overleg betreft, wordt in het 
tweede lid onder c voorgechreven dat in ieder geval wordt geregeld op 
welke wijze overleg wordt gevoerd met instellingen en organisaties die 
taken verrichten bij de uitvoering van gemeentelijk beleid. Wij hebben deze 
bepaling allereerst opgenomen omdat dit overleg moet worden beschouwd 
als een eis van behoorlijk bestuur, waaraan in de praktijk trouwens ook 
wordt voldaan. Het gaat hier immers om instellingen en organisaties die 
door hun werk in het uitvoerende vlak een bijzondere betrokkenheid 
hebben bij het beleid dat de gemeente, via planning of anderszins, uitstippelt 
ten aanzien van hun werkterrein en dat mede bepalend is voor hun functio-
neren. 

Een tweede overweging bij het opnemen van deze bepaling is dat 
hierdoor het regelen van overleg met dit soort instellingen in bijzondere 
wetten etc. overbodig wordt. Met de hierbedoelde instellingen vindt zoals 
gezegd in de praktijk reeds overleg plaats, in een aantal gevallen op grond 
van een overlegplicht die is opgenomen in een bijzondere wet of bij 
voorbeeld in een rijksbijdrageregeling. De overlegbepaling die wij thans in 
artikel 151 willen opnemen zal van de gemeenten dan ook geen extra 
inspanning op dit terrein vergen. Indien echter in het kader van de verdere 
decentralisatie nieuwe categorieën van instellingen onder het bereik van de 
voorgestelde overlegbepaling komen te vallen, doordat zij uitvoerders van 
naar de gemeenten gedecentraliseerd beleid worden, zullen de gemeenten 
méér overleg dan thans moeten plegen. Indien hieruit voor de gemeenten 
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per saldo extra kosten voortvloeien zal in beginsel het betrokken departement 
voor de compensatie daarvan moeten zorgdragen, zulks overeenkomstig 
de beleidslijn van de regering zoals neergelegd in het Decentralisatieplan 
(kamerstuk 16492, nr. 8, blzz. 67-69). Een en ander zal moeten gebeuren 
volgens de procedure van artikel 2 van de Financiële-Verhoudingswet 1984. 
De hierboven beschreven overlegbepaling betekent intussen niet dat 
overleg met andere instellingen dan de in de bepaling genoemde niet 
gewenst zou zijn. Zo is bij voorbeeld in het 11e advies van de Stuurgroep 
Ontwikkelingsprojecten gewezen op de wenselijkheid van overleg tussen 
de gemeente, de Directeur van het Gewestelijk arbeidsbureau en de sociale 
partners over gemeentelijke beleidsvoornemens ter zake van beroepsge-
richte opleidingsvoorzieningen, het school- en beroepskeuzewerk en de 
activiteiten die thans worden verricht ex artikel 36 WWV. Wij onderschrijven 
die wenselijkheid, doch menen dat een geval als dit niet wettelijk moet 
worden geregeld in artikel 151. 

Wij realiseren ons in dit verband dat overleg een participatie-vorm is die 
verder gaat dan inspraak, zodat de vraag kan rijzen of deze overlegbepaling 
thuis hoort in artikel 151. Wij menen van wel, omdat de formulering van 
het eerste lid, waarin het karakter van de verordening wordt aangegeven 
(«bij de voorbereiding ... worden betrokken»), ook ruimte biedt voor het 
begrip overleg. Toegegeven zij dat de term «inspraak-verordening» in dat 
licht bezien te eng is. Het lijkt ons echter geen bezwaar deze term in het 
spraakgebruik te handhaven. 

Artikel 151 heeft slechts betrekking op inspraak en niet op specifieke 
rechts- en belangenbescherming zoals bij wettelijke beroepsprocedures 
aan de orde is. Het is derhalve niet uitgesloten dat bijzondere wetten die 
een beroepsmogelijkheid regelen tevens een eventueel daaraan nauw 
verbonden bezwaarschriftenprocedure regelen. Ook ziet het artikel niet op 
al dan niet wettelijk voorgeschreven advisering door, of overleg met 
andere overheidsinstanties. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat er bij de vormgeving van de inspraak 
onderscheid gemaakt zal worden tussen inspraak bij plannen en regelgeving 
enerzijds en bij beschikkingen anderzijds. Met name ook voor het bepalen 
van de kring van inspraakgerechtigden kan dit onderscheid van belang zijn. 
De wet laat de mogelijkheid open dat in bepaalde gevallen slechts inspraak 
wordt verleend aan bepaalde ingezetenen, organisaties of instellingen. Het 
begrip «in de gemeente een belang hebbende natuurlijke of rechtspersonen» 
is overgenomen uit de inspraak bepaling in de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Dit begrip moet ruim worden uitgelegd. Ook regionale en 
landelijke instellingen en organisaties vallen er onder indien uit hun 
doelstelling een betrokkenheid bij het beleid van de desbetreffende 
gemeente voortvloeit. 

Enige vorm van preventief toezicht is niet opgenomen. Wel kan de Kroon 
op basis van het algemene repressieve toezicht inspraakverordeningen 
vernietigen. Er is naar gestreefd de gemeenten een zo groot mogelijke 
ruimte ten aanzien van de invulling van de inspraakverordening te laten. In 
het belang van de rechts- en belangenbescherming is echter wel bepaald 
dat het gemeentebestuur zal moeten regelen waar en hoe beklag kan 
worden gedaan over de wijze waarop in een concreet geval uitvoering is 
gegeven aan de inspraakverordening. Een regeling is verplicht gesteld 
omdat anders in vele gevallen geen sprake zal zijn van enige vorm van 
rechtsbescherming. Vaak zal het immers gaan om handelwijzen of gedra-
gingen van gemeentelijke instanties, die niet zijn aan te merken als be-
schikkingen in de zin van de Wet Arob. Afgezien van het bovenstaande 
achten wij het van groot belang dat de raad in de gelegenheid wordt 
gesteld zijn oordeel uit te spreken indien de uitvoering van zijn inspraakver-
ordening in individuele gevallen tot problemen leidt. Het artikel biedt mede 
een handvat voor een evaluatie van de werking van de algemene inspraak-
verordening. Het staat de raad overigens vrij om in plaats van een klacht-
mogelijkheid bij de raad, een dergelijke mogelijkheid op een andere 
instantie open te stellen. 
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Artikel 152 

De tot dusverre in veel gemeentelijke verordeningen bestaande procedures 
van beroep op de raad van door burgemeester en wethouders genomen 
besluiten ter uitvoering van verordeningen van de raad hebben in dit 
artikel een wettelijke basis gekregen. Een dergelijk beroep heeft tot gevolg 
dat de heroverweging bij het oorspronkelijk beschikkende orgaan, die 
ingevolge de Wet Arob mogelijk is, wordt vervangen door een nieuwe 
beleidsafweging bij een ander orgaan, namelijk de raad. Dit kan de raad de 
gelegenheid bieden zijn oordeel te geven indien bij de uitvoering van zijn 
verordeningen problemen rijzen. Het lijkt gewenst de raad deze mogelijkheid 
niet te onthouden. Wèl is het raadzaam dat de raad bij het gebruik van deze 
mogelijkheid rekening zal houden met de in paragraaf 4.6. reeds gereleveerde 
richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon. Met 
name richtlijn 4 is in dit verband van belang. Daaruit blijkt dat het openstellen 
van beroep op de raad ter vervanging van de Arob-bezwaarschriftenproce-
dure slechts overwogen behoort te worden indien over niet in overwegende 
mate gebonden beschikkingen pleegt te worden beslist na beraad in het 
college van burgemeester en wethouders en een volledig hernieuwde 
beoordeling gewenst is. Voorts is het, ter voorkoming van verschillende 
procedures, raadzaam dat de kring van beroepsgerechtigden aansluit bij de 
kring van belanghebbenden ingevolge de Wet-Arob. 

Er kan geen beroep op de raad worden opengesteld tegen beslissingen 
van de burgemeester. Het gaat hier immers veelal om beslissingen die zijn 
gebaseerd op zijn exclusieve verantwoordelijkheid op het terrein van de 
openbare orde. Deze exclusiviteit verzet zich tegen een bevoegdheid van 
de raad om in beroep zijn oordeel in de plaats te stellen van de beslissingen 
van de burgemeester op dit terrein. Ook de bestaande jurisprudentie heeft 
zich in die zin uitgesproken. Buiten het terrein van de openbare orde komt 
uitvoering van raadsverordeningen door de burgemeester nauwelijks voor, 
zodat artikel 152 beperkt kan blijven tot beslissingen van het college. 

Het hier geregelde beroep kan evenmin worden opengesteld van 
besluiten tot het nemen waarvan burgemeester en wethouders of de 
burgemeester bevoegd zijn verklaard in een medebewindswet. Over het 
algemeen immers mag worden aangenomen dat indien een medebewinds-
wet een bepaald orgaan aanwijst deze daarmee heeft willen uitsluiten dat 
een ander orgaan de betreffende bevoegdheid uitoefent. Hieruit volgt, dat 
het in strijd moet worden geacht met de bedoeling van de medebewinds-
wetgever indien de raad via het beroep zijn oordeel in de plaats stelt van 
dat van het oorspronkelijk bevoegd orgaan. Wel kan beroep mogelijk 
worden geacht van besluiten, gebaseerd op een door de raad krachtens 
een medebewindswet vastgestelde verordening. 

De commissies worden in dit artikel niet genoemd omdat zij slechts over 
afgeleide bevoegdheden kunnen beschikken. Regels betreffende het 
beroep op de raad van besluiten van commissies waaraan bestuursbevoegd-
heden zijn toegekend berusten niet op dit artikel maar op het delegatiebesluit 
of op de regeling van het toezicht op die commissies ex de artikelen 84, 85 
of 86. 

Artikel 153 

In het onderhavige artikel zijn enkele voorschriften samengebracht die 
van toepassing zijn indien bij of krachtens deze of een andere wet beroep is 
opengesteld op de raad. Deze voorschriften beogen een aantal minimum 
waarborgen te geven voor een uit het oogpunt van rechtsbescherming 
gewenste zorgvuldige behandeling van de burger. 

Het eerste lid bepaalt dat de voorbereiding van besluiten op beroep 
geschiedt door een commissie. Op deze wijze wordt getracht een van de 
minder gunstige kanten van het beroep op de raad, te weten dat de 
beslissing van de raad veelal wordt voorbereid door het orgaan dat het 
aangevallen besluit nam, namelijk het college van burgemeester en 
wethouders, weg te nemen. Hoewel dit bezwaar niet opgaat indien het 
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beroepschrift betrekking heeft op een besluit, krachtens delegatie genomen 
door een ambtenaar, is het uit een oogpunt van uniformiteit en duidelijkheid 
wenselijk dat ook in dat geval eenzelfde procedure wordt gevolgd. Op de in 
dit artikel genoemde commissie is hoofdstuk VII van toepassing, De raad 
behoeft pas over te gaan tot benoeming van een dergelijke commissie, 
indien zich feitelijk het geval voordoet dat iemand beroep instelt op de 
raad. Uiteraard zal de raad veelal vooraf reeds een dergelijke commissie 
hebben ingesteld. 

Bij het treffen van een regeling tot instelling van de commissie dient de 
raad de voorschriften in het tweede, derde, vierde en vijfde lid in acht te 
nemen. 

Ingevolge het tweede lid wordt aan belanghebbenden een recht op 
inzage van op de zaak betrekking hebbende documenten gegeven. Omdat 
de belanghebbende bij een beroepsprocedure een groter belang heeft bij 
inzage van op hem betrekking hebbende stukken dan een willekeurige 
burger bij informatie over overheidsdocumenten, is de bevoegdheid van 
de overheid om inzage te weigeren niet afhankelijk gesteld van de aanwe-
zigheid van een van de uitzonderingsgronden van de Wob maar - in 
navolging van artikel 109 van de Provinciewet en artikel 37 Wet op de Raad 
van State - van de aanwezigheid van gewichtige redenen. Deze weigerings-
grond is dus beperkter dan artikel 4 van de Wob tegenover een belangheb-
bende die beroep instelt moeten er voor het bestuur nog gewichtiger 
gronden dan de Wob-uitzonderingsgronden zijn, wil een weigering op een 
informatieverzoek van deze belanghebbende gerechtvaardigd zijn. Om dit 
nog duidelijker aan te geven is aan het tweede lid toegevoegd dat zodanige 
gewichtige redenen in ieder geval niet aanwezig zijn voor zover de commissie 
op grond van de Wob verplicht is een verzoek om informatie, vervat in 
deze stukken, in te willigen, 

Het derde lid beoogt voor belanghebbenden een recht veilig te stellen 
waarop zij desgewenst een beroep kunnen doen. Op de hierbedoelde 
hoorzitting is de algemene openbaarheidsregel van toepassing. Wellicht 
ten overvloede zij erop gewezen dat de beraadslagingen van de commissie 
in beslotenheid kunnen plaatsvinden ingevolge artikel 86. 

In het vijfde //c/zijn het tweede t/m vierde lid van overeenkomstige 
toepassing verklaard in het geval dat een commissie is belast met het 
beslissen op beroepschriften. 

Artikel 154 

Het eerste //dis in grote lijnen gebaseerd op artikel 195 van de huidige 
gemeentewet, zoals laatstelijk gewijzigd bij de Wet indeling geldboetecate-
gorieën (Stb. 1984, 91). Naar analogie van artikel 87 van de Provinciewet is 
de bevoegdheid van de raad straf te stellen op overtreding van voorschriften 
uitgebreid tot verordeningen van andere organen der gemeente. In de 
eerste plaats valt hier te denken aan verordeningen van het college van 
burgemeester en wethouders en vervolgens aan verordeningen van een 
commissie als bedoeld in artikel 83 waaraan verordenende bevoegdheid is 
toegekend. Het voorbehoud dat in artikel 195 van de huidige gemeentewet 
wordt gemaakt ten aanzien van regelingen van een hogere wetgever 
afkomstig, is niet overgenomen. Een dergelijk voorbehoud behoeft niet 
expliciet te worden genoemd. De omschrijving van de bevoegdheid van de 
raad is gewijzigd, ten einde duidelijk te doen uitkomen dat de Gemeentewet 
zich alleen inlaat met het absolute maximum met betrekking tot de zwaarte 
van de straf en de strafmaat, waarboven de raad bij de strafbedreiging 
nimmer mag gaan. Voor de gemeentewetgever heeft dit stelsel tot gevolg 
dat hij dient aan te geven welke boetecategorie in gemeentelijke strafbepa-
lingen ten hoogste mag worden aangewezen. Wij hebben als zodanig de 
tweede categorie van artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht aangegeven. 
Dit betekent dat de raad op overtreding van gemeentelijke verordeningen 
een geldboete kan stellen volgens de tweede categorie (ten hoogste f 5000) 
of de eerste categorie (ten hoogste f500). Overeenkomstig de strekking van 
artikel 23 Wetboek van Strafrecht is de tweede categorie met name bedoeld 
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voor zware overtredingen en de eerste categorie voor lichte overtredingen. 
Indien het strafbare feit is begaan door een rechtspersoon kan de rechter 
een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere 
geldboetecategorie (zie artikel 23, zevende lid, Wetboek van Strafrecht). Dit 
is van belang omdat via artikel 51 jo. 91 van het Wetboek van Strafrecht 
ook rechtspersonen van rechtswege onder de werking van gemeentelijke 
strafbepalingen vallen. 

Voor wat de in het eerste lid genoemde hechtenis betreft, brengt de 
gewijzigde formulering met zich mee dat de raad hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of ten hoogste een kortere periode als straf kan 
stellen. 

De recidiveregeling van artikel 196 van de huidige gemeentewet is niet 
overgenomen omdat de sterk verhoogde maxima voor hechtenis en 
geldboete, zoals voorgesteld, voldoende ruimte bieden voor differentiatie 
in de op te leggen straffen al naar gelang er sprake is van recidive of niet. 
Bovendien wordt hiermee beter aangesloten bij het commune strafrecht 
dat ter zake van overtredingen evenmin een recidiveregeling kent. 

Het tweede lid is gelijkluidend aan het tweede lid van het huidige artikel 
195, zoals dat is voorgesteld in het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet en de gemeentewet inzake strafbare feiten begaan door 
onbekende bestuurders van een motorrijtuig (kamerstukken II, 1984-1985, 
19093, nrs. 1-2). 

Ingevolge de overgangsregeling van artikel 276 zullen de bestaande 
strafbepalingen in gemeentelijke verordeningen geldig blijven totdat zij zijn 
aangepast overeenkomstig artikel 154. 

Artikel 155 

In deze bepaling is het uitgangspunt neergelegd dat de raad met de 
bezoldiging der gemeenteambtenaren is belast. Niet uitgesloten wordt dat 
de bezoldiging door anderen wordt vastgesteld. Dit is onder andere het 
geval in artikel 105 bepalende dat de bezoldiging van de secretaris bij 
algemene maatregel van bestuur geschiedt. 

Artikel 156 

In dit artikel is het in artikel 234 van de huidige gemeentewet vervatte 
beginsel neergelegd dat de behartiging van openbare belangen dient te 
geschieden langs publiekrechtelijke weg, tenzij er zwaarwegende argumen-
ten zijn om dit langs privaatrechtelijke weg te doen, Publiekrechtelijke 
rechtsvormen bieden immers betere waarborgen voor openbaarheid en 
controle. Het gaat hier in eerste instantie om een besluit van de raad. 
Daarom is het juister deze norm direct tot de raad te richten in plaats van 
haar te stellen tot een norm waarbinnen gedeputeerde staten dienen te 
blijven bij hun goedkeuringsbeleid. Wèl zullen gedeputeerde staten met 
deze norm rekening blijven houden omdat zij op grond van het tweede lid 
onder a immers (mede) daaraan toetsen. De tweede toetsingsnorm is 
ontleend aan de jurisprudentie1 bij artikel 245a van de huidige gemeentewet. 
De in artikel 228a van de huidige gemeentewet voorkomende norm «strijd 
met het algemeen belang» willen wij reserveren voor de spontane vernieti-
ging (artikel 261). In het kader van het herziene stelsel van financieel 
toezicht is er voorts geen reden om op deze plaats de eveneens in artikel 
228a van de huidige gemeentewet voorkomende norm «strijd met het 
financieel belang van de gemeente» als toetsingsnorm op te nemen. 

1 Kb. 15 februari 1982, nr. 25, AB 1982, nr. 
202; 

Kb. 14 mei 1982, nr. 11, AB 1982, nr. 419; 
Kb. 17 september 1980, nr. 8, AB 1981, nr. 

41; 
Kb. 25 maart 1981, nr. 20, AB 1981, nr. 426 

Artikel 157 

In deze bepaling wordt de overdracht van bevoegdheden van de raad 
aan het college van burgemeester en wethouders en aan een commissie 
als bedoeld in artikel 83 geregeld. In de huidige gemeentewet is de delegatie 
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aan burgemeester en wethouders en aan een commissie op verschillende 
wijze geregeld. Er is geen aanleiding dit verschil te handhaven. De ruime 
delegatiemogelijkheden die de bestaande wet voor een commissie kent 
lijken zeker ook gerechtvaardigd voor de «eerste commissie uit de raad»: 
het college van burgemeester en wethouders. 

De bevoegdheden van de raad die niet voor overdracht in aanmerking 
komen zijn primair ontleend aan artikel 63, eerste lid, van de huidige wet. 
De bevoegdheid om strafte bedreigen op overtreding van verordeningen 
en deze door bestuursdwang te handhaven kan niet worden overgedragen. 
Deze belangrijke bevoegdheid dient bij de raad te blijven. Een uitzondering 
willen wij daarbij in het vijfde lid maken voor de commissies, bedoeld in 
artikel 88 (deelgemeenteraden e.d.). Met de instelling van deze commissies 
wordt een grote mate van zelfstandigheid daarvan beoogd. 

De bevoegdheid voor deze commissies om straf te stellen op overtreding 
van de eigen verordeningen en deze door middel van bestuursdwang te 
handhaven zal daarbij soms niet gemist kunnen worden. In verband 
daarmee willen wij geen wettelijke belemmering opwerpen voor het 
eventueel delegeren van de strafverordeningsbevoegdheid en de bestuurs-
dwangbevoegdheid aan deze commissies. Niet overdraagbaar is voorts de 
bevoegdheid om een bedrijf of andere tak van dienst in te stellen, met 
name in verband met het - uit de toelichting op artikel 197 blijkende -
streven naar beperking van het aantal takken van dienst en evenmin de 
bevoegdheid om controle-regels vast te stellen. Dit houdt verband met de 
mogelijkheid van controle op de in eerste instantie voor verantwoordelijkheid 
van burgemeester en wethouders komende doelmatigheid van de uitgaven, 
blijkende uit de in de rekening opgenomen inkomsten en uitgaven. 

Ook is het budgetrecht niet overdraagbaar. Als een (over het algemeen 
territoriale) commissie zelf zou kunnen beslissen over de verdeling van de 
toegekende middelen over de verschillende werkterreinen zou dit naar ons 
oordeel al te zeer gaan in de richting van een vierde bestuurslaag. Iets 
anders is de bevoegdheid die wel wordt aangeduid als het budgetbeste-
dingsrecht. Daaronder verstaan wij de bevoegdheid het door de raad 
toegekende budget naar eigen inzicht te besteden, daarbij binnen de 
grenzen blijvend van de verdeling over de verschillende functies zoals die 
door de raad in de begroting is vastgesteld. Uiteraard laat dit onverlet dat 
aan zo'n commissie met betrekking tot de verdeling van het budget wel 
een adviserende taak kan worden toegekend. Echter, het advies mag niet 
zo zwaar wegen dat de raad daarvan slechts bij gekwalificeerde meerderheid 
zou mogen afwijken. 

In onderdeel f van het eerste lid hebben wij in navolging van het verge-
lijkbare artikel 30, eerste lid, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen 
(Stb. 1984, 669) tevens delegatie van de heffing van rechten krachtens 
bijzondere wetten en van belastingen krachtens de Afvalstoffenwet 
mogelijk gemaakt. 

Artikel 158 

In dit artikel is het beginsel neergelegd, dat voorschriften die gelden voor 
het orgaan dat een bevoegdheid overdraagt, evenzeer gelden voor het 
orgaan waaraan een bevoegdheid wordt overgedragen. Een uitzondering is 
echter gemaakt voor de voorschriften betreffende vergaderingen. Deze 
voorschriften hebben immers geen betrekking op de overgedragen 
bevoegdheid zelf, maar op de werkwijze van het orgaan dat deze bevoegd-
heid uitoefent. Deze uitzondering heeft tevens tot gevolg, dat de algemene 
regel ten aanzien van openbaarheid van vergaderingen van de raad, niet 
zonder meer geldt bij de uitoefening van overgedragen raadsbevoegdheden 
door een commissie of het college van burgemeester en wethouders. 
Niettemin zijn de vergaderingen van een commissie, waaraan raadsbevoegd-
heden zijn toegekend, in beginsel openbaar. Dit is echter een gevolg van de 
bepalingen inzake de commissies, die openbaarheid van vergadering in dit 
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geval uitdrukkelijk voorschrijven. De vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders blijven in beginsel besloten, ook al zijn 
raadsbevoegdheden overgedragen. Het college kan echter tot openbaarheid 
van vergadering besluiten, zoals blijkt uit artikel 54. 

Artikel 158a 

In de bestaande wetgeving ontbreekt een voorschrift omtrent de wijze 
waarop de naam van een gemeente kan.worden gewijzigd. Vrij algemeen 
wordt aangenomen, dat zowel de rijkswetgever als in beginsel ook de 
gemeenteraad hiertoe bevoegd zijn. De meningen lopen evenwel uiteen 
over de vraag, of de gemeenteraad deze bevoegdheid ook mag uitoefenen, 
wanneer de naam van een gemeente bij de wet is vastgesteld. 

Verwezen moge worden naar hetgeen hierover is opgemerkt bij de 
mondelinge behandeling in de Eerste Kamer van het ontwerp van wet tot 
wijziging van de grens tussen de gemeente Nieuwer-Amstel en de gemeente 
Uithoorn, alsmede verandering van de naam van eerstgenoemde gemeente 
(kamerstukken I, 1963-1964, 7419) en bij de schriftelijke en mondelinge 
behandeling van hoofdstuk VII der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 
in diezelfde Kamer. Nu de gemeentewet wordt herschreven, lijkt het 
gewenst op dit punt klaarheid te verschaffen. Duidelijk zal moeten worden 
dat naast de rijkswetgever ook de gemeenteraden - en dan in alle gevallen -
bevoegd zijn tot naamswijziging over te gaan. 

Wij stellen voor de raad de bevoegdheid te geven de naam van de 
gemeente te wijzigen, ongeacht of de naam al dan niet bij (herindelings)wet 
is vastgesteld. In het laatste geval dient aan het feit dat de wetgever de 
nieuwe gemeente een naam heeft gegeven, niet de consequentie te 
worden verbonden, dat de wetgever de vaststelling van de naam aan zich 
heeft voorbehouden. Er is geen reden de raad in een dergelijk geval niet 
ook de bevoegdheid te geven in bepaalde gevallen de naam te veranderen. 
De bemoeienis van de wetgever is in deze gevallen immers vooral gebaseerd 
op het feit dat er nog geen gemeente is die de naam kan vaststellen. In 
beginsel is de naamgeving een gemeentelijke aangelegenheid, evenals de 
naamgeving van straten en pleinen. Wèl kunnen naamsveranderingen 
maatschappelijke en financiële gevolgen hebben, niet alleen voor de 
(lokale) samenleving, maar ook voor andere overheden. De raad moet in 
staat worden geacht deze en dergelijk gevolgen bij zijn besluit tot wijziging 
mee te wegen, zoals dat ook dient te geschieden bij vergelijkbare besluiten 
(naamswijziging straten en pleinen en dergelijke). Aangezien de gemeente 
zelf ook de (financiële) gevolgen van naamswijziging ondervindt, valt niet 
te verwachten dat de raad te gemakkelijk een dergelijk besluit zal nemen. 
Het algemene repressief toezicht lijkt dan ook een voldoende waarborg 
tegen excessen op het punt van de naamgeving. Dit standpunt is daarnaast 
ook een logisch uitvloeisel van de in het algemeen deel van deze toelichting 
beschreven toezichtsvisie. 

Het verdient aanbeveling dat het gemeentebestuur alvorens een naam te 
wijzigen overleg pleegt met de Commissie voor de naamgeving van de 
Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Deze commissie heeft tot 
taak de overheden te adviseren bij het kiezen van aardrijkskundige namen 
in verband met de spelling daarvan. Voorts verdient het aanbeveling, dat 
de raad bij de vaststelling van de spelling zoveel mogelijk aansluit bij de 
bestaande spellingsregels en het gebruik van dubbele namen uit een 
oogpunt van praktische hanteerbaarheid vermijdt. Het tweede lid strekt 
ertoe het Rijk, en de provincie in kennis te stellen van de naamswijziging. 
De termijn van een jaar in het derde lid geeft alle belanghebbenden 
voldoende gelegenheid de nodige maatregelen te treffen. 
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Hoofdstuk X. De bevoegdheid van het college van burgemeester en 
wethouders 

Artikel 159 

In afwijking van de hoofdregel, neergelegd in artikel 148, dat alle be-
voegdheid bij de raad berust, bepaalt dit artikel dat het dagelijks bestuur bij 
burgemeester en wethouders berust tenzij in voorkomende gevallen de 
burgemeester daarmee is belast. Een gedeelte van het dagelijks bestuur is 
in de artikelen 171,172,173, en 176 aan de burgemeester toegekend. De 
commissies en de ambtenaren worden in het onderhavige artikel niet 
genoemd. Wij gaan ervan uit, dat de bijzondere wetgever niet rechtstreeks 
bevoegdheden aan hen toekent. Dat zou hoogst onwenselijk zijn omdat het 
een doorbreking betekent van het stelsel van deze wet waarin uiteindelijk 
aan de raad wordt overgelaten in hoeverre commissies en ambtenaren bij 
het dagelijks bestuur worden ingeschakeld. Hoewel de taken en bevoegd-
heden, opgesomd in artikel 209 van de huidige gemeentewet, geacht 
worden begrepen te zijn onder het dagelijks bestuur, hebben wij de 
opsomming niet overgenomen in het wetsontwerp. Artikel 159 dient nl. 
niet allereerst als een regel van relatieve competentie te worden beschouwd 
maar vooral als een plicht van het college om te zorgen, dat adequaat 
wordt gereageerd op alle aangelegenheden die typisch tot de dagelijkse 
bestuurs- en beheerstaak behoren. Het is daarom van belang dat het 
college daarbij niet gebonden is aan een limitatieve opsomming van deze 
taken. Uit het voorgaande vloeit voort dat het begrip dagelijks bestuur niet 
exact omlijnd is. Wat tot de dagelijkse bestuurstaak behoort zal enigszins 
afhankelijk zijn van de plaatselijke situatie. De Provinciewet bevat een 
vergelijkbare bepaling in artikel 101, waarin het dagelijks bestuur in handen 
van gedeputeerde staten is gelegd. Het in deze bepaling ook voorkomende 
begrip dagelijks bestuur heeft tot dusverre niet tot problemen aanleiding 
gegeven. 

Artikel 159 geldt ook ten aanzien van bij of krachtens bijzondere wet aan 
het gemeentebestuur toegekende bevoegdheden. Bij stilzwijgen van de 
bijzondere wet zou dus moeten worden beoordeeld of de toegekende 
bevoegdheid als dagelijks bestuur zou kunnen worden beschouwd. Dat zou 
tot enige onzekerheid kunnen leiden. Daarom zijn wij er voorstander van 
dat de bijzondere wet ter zake uitsluitsel geeft. Wel zal deze daarbij acht 
moeten slaan op de in de artikelen 148 en 159 geregelde verdeling van de 
bestuurstaak over de raad en het college van burgemeester en wethouders. 
Voor bestaande medebewindsregelingen die het bevoegd orgaan niet 
noemen hebben wij in artikel 286a een overgangsregeling getroffen. 
Hoewel de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de raad als 
dagelijks bestuur kunnen worden beschouwd, worden deze zo essentiële 
onderdelen van de dagelijkse bestuurstaak"evenals in de Provinciewet-
afzonderlijk geregeld, en wel in de artikelen 159 en 160. De suggestie van 
de Vereniging van Limburgse Gemeenten om het benoemen van gemeen-
teambtenaren in bbeginsel op te dragen aan het college nemen wij niet 
over. Naar onze mening kan deze competentieafbakening het best aan de 
lokale overheid worden overgelaten. 

Artikel 160 

Evenals in de artikelen 148 en 149 worden de commissies en de ambte-
naren in dit artikel niet genoemd, omdat deze slechts over afgeleide 
bevoegdheden kunnen beschikken. 

Het artikel strekt ertoe dat de raad de (gedeeltelijke) voorbereiding van 
zijn vergaderingen niet in handen legt van een ander dan het college van 
burgemeester en wethouders. Uit het oogpunt van een gecoördineerde 
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voorbereiding van de besluitvorming door de raad, is het noodzakelijk dat 
het college met de uiteindelijke voorbereiding van deze besluitvorming is 
belast. Deze bepaling verzet zich er niet tegen, dat de raad bepaalde 
commissies belast met het onderzoek van bepaalde aangelegenheden of 
met de taak over bepaalde problemen te adviseren. Het college van 
burgemeester en wethouders zal echter in zodanige gevallen een eventuele 
discussie in de raad over onderzoekrapporten of adviezen verder moeten 
voorbereiden door voorstellen te doen over het al dan niet overnemen van 
in deze rapporten of adviezen neergelegde suggesties. 

Uiteraard kan de raad zelf zich vergaand inlaten met de voorbereiding 
van zijn vergaderingen. De raad kan bij voorbeeld beslissen welke zaken in 
de volgende vergaderingen aan de orde moeten komen. De raad kan 
daarbij tevens al aangeven hoe hij in grote lijnen denkt over de kwestie. De 
raad kan verder op grond van artikel 149 bepaalde richtlijnen geven met 
betrekking tot de wijze waarop burgemeester en wethouders de behandeling 
van bepaalde zaken in de raad moeten voorbereiden. 

Artikel 160 heeft tegen deze achtergrond de beperkte betekenis, dat het, 
indien de raad over bepaalde aangelegenheden beraadslaagt en besluit, 
het college van burgemeester en wethouders is dat de raad in laatste 
instantie moet adviseren. Hoe het college tot zijn advies komt is primair zijn 
aangelegenheid; wel kan de raad hierop een zekere invloed uitoefenen. 

In artikel 102 bevat de Provinciewet een soortgelijke bepaling; de 
voorbereiding van vergaderingen van de staten ligt in handen van gedepu-
teerde staten. 

Artikel 161 

De uitvoering van besluiten van de raad wordt in beginsel opgedragen 
aan het college van burgemeester en wethouders. In bepaalde gevallen 
-z ie bij voorbeeld artikel 173, tweede lid, dat betrekking heeft op de 
uitvoering van raadsverordeningen met betrekking tot openbare samen-
komsten en dergelijke - moet de burgemeester met de uitvoering worden 
belast. Ook bijzondere wetten kunnen in bepaalde gevallen de uitvoering 
van raadsverordeningen toevertrouwen aan de burgemeester. De betekenis 
van dit artikel is zowel gelegen in het feit, dat het de uitvoering van raads-
besluiten met het oog op de gewenste eenheid in beleid primair in handen 
van het college legt - zodat de raad deze niet buiten het college om kan 
opdragen aan commissies - als in het feit, dat het college op het hart wordt 
gebonden voor deze uitvoering zorg te dragen ook indien de raad daartoe 
geen expliciete opdracht geeft. Dit artikel verzet zich er niet tegen dat de 
raad zelf nadere besluiten neemt ter uitvoering van eerder genomen 
besluiten. De raad kan zijn besluit zodanig gedetailleerd nemen dat voor 
nadere besluitvorming of voor uitvoering door andere gemeentelijke 
organen geen plaats is. De raad dient dus ook in gevallen, waarin zijn 
besluit wel een andere uitwerking vereist, zelf voor die nadere uitwerking 
te kunnen zorgdragen in plaats van deze aan het college van burgemeester 
en wethouders over te laten. Het laatste komt overigens nauwelijks voor bij 
verordeningen; bij andersoortige besluiten, bij voorbeeld die tot aanleg 
van werken, komt dit meer voor. We zouden in dit geval echter niet willen 
spreken van uitvoering van besluiten maar van nadere besluiten. 

Evenals in de Provinciewet wordt in deze wet niet meer gesproken van 
de plicht van de burgemeester, opgenomen in artikel 76, eerste lid, van de 
huidige gemeentewet, tot het uitvoeren van besluiten van de raad of van 
het college van burgemeester en wethouders. Gaat men na waarin de 
uitvoering bestaat die aan de burgemeester is toegekend dan blijkt zij te 
bestaan in het zorg dragen voor een spoedige behandeling en afdoening 
van zaken. Deze taak wordt in deze wet mede begrepen onder de taak die 
de burgemeester is toegekend in artikel 169. 

Artikel 162 

In afwijking van de hoofdregel van artikel 148, krachtens welke de raad in 
het algemeen is belast met de besluitvorming omtrent het voeren van 
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rechtsgedingen, geeft het eerste lid van dit artikel het college van burge-
meester en wethouders niet alleen de bevoegdheid maar legt hen ook de 
plicht op tot het nemen van op het rechtsgeding vooruitlopende maatregelen. 
Het college is hiermee belast omdat het over het algemeen sneller dan de 
raad in staat zal zijn de vereiste maatregelen te nemen. Een soortgelijke 
regeling is te vinden in artikel 209 onder r van de huidige gemeentewet en 
in artikel 106 van de Provinciewet. 

Het tweede lid geeft een afzonderlijke regeling voor beslissingen inzake 
het voeren van een kort geding, dat volgens de jurisprudentie onder de 
werking van het huidige artikel 209 onder r valt en inzake de voeging als 
beledigde partij in strafzaken. Hierover moet dikwijls op zeer korte termijn 
worden besloten. Indien in een gemeente geen algemene delegatie-regeling 
op dit punt bestaat, kan deze omissie voor de betreffende gemeente zeer 
bezwaarlijk zijn. Als regel wordt het college van burgemeester en wethouders 
bevoegd, doch de raad kan, indien hij zou vergaderen voordat tot optreden 
moet worden besloten of indien hij het naderhand gewenst zou achten, 
eventueel zelf omtrent de zaak besluiten. Ten aanzien van het kort geding is 
de bevoegdheid van het college overigens beperkt tot de procedure in 
eerste aanleg. Voor wat betreft hoger beroep en cassatie is het nemen van 
een besluit daartoe niet zo spoedeisend dat de raad daarvoor terzijde zou 
moeten worden gesteld. Een en ander laat uiteraard de mogelijkheid van 
delegatie ten deze aan het college op grond van artikel 157 onverlet. 

Het derde en vierde lid maken het mogelijk dat burgemeester en wethou-
ders beroep instellen of bezwaren inbrengen, ten einde te voorkomen dat 
beroeps- en bezwarentermijnen ongebruikt verstrijken. Aan de raad wordt 
echter de gelegenheid geboden in de eerstvolgende raadsvergadering te 
besluiten of het ingestelde beroep of het ingebrachte bezwaar wordt 
gehandhaafd. In het derde lid wordt zowel gesproken van gemeente als 
van gemeentebestuur omdat in de wetgeving nu eens de ene en dan weer 
de andere term wordt gebruikt. Het derde lid ziet op gevallen waarin niet 
reeds in een bijzondere wet aan het college een recht van beroep of 
bezwaar is toegekend. 

Artikel 163 

De besluitvorming omtrent verzoekschriftprocedures als bedoeld in 
artikel 125 k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is aan het 
college van burgemeester en wethouders toegekend, omdat het om kleine 
vorderingen gaat. 

Artikel 164 

De in artikel 63 van de huidige gemeentewet geregelde mogelijkheid, dat 
de raad op het voorstel van burgemeester en wethouders bevoegdheden 
van dit college aan een commissie toekent, is in deze bepaling overgenomen. 
Naar aanleiding van een opmerking van de VNG wijzen wij erop dat de 
bepaling in dit hoofdstuk is ondergebracht omdat in de systematiek van dit 
wetsontwerp de bepalingen betreffende toekenning van bevoegdheden 
aan een gemeentelijk orgaan en die betreffende delegatie of mandaat door 
dat orgaan in een hoofdstuk bij elkaar zijn gezet. 

De toekenning aan een commissie van de bevoegdheid tot het geven van 
een betalingsopdracht wordt niet langer uitgesloten omdat ingevolge 
artikel 203 nu ook leden van een commissie als bedoeld in artikel 83 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor vanwege hen onrechtmatig verrichte 
uitgaven. In verband met het bovenstaande lijkt het wenselijk dat de raad 
voor elk geval afzonderlijk, overeenkomstig het voorstel van burgemeester 
en wethouders, overweegt in hoeverre hij een toekenning van de bevoegd-
heid tot het verrichten van betalingsopdrachten verantwoord acht. Voor de 
mogelijkheid van toepassing van bestuursdwang door commissies zij 
verwezen naar de toelichting op artikel 131. 
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Artikel 165 

In verband met de effectuering van de polittieke verantwoordelijkheid van 
het college van burgemeester en wethouders en de eenheid in het beleid 
van het college verdient het aanbeveling dat, indien de feitelijke beslissing 
goeddeels moet worden overgelaten aan ambtenaren, mandaat wordt 
toegepast en niet delegatie. Voor bevoegdheidsuitoefeing krachtens 
mandaat is het college immers politiek verantwoordelijk. Het kan hierop 
door het geven van algemene en bijzondere aanwijzingen invloed uitoefenen. 
Toch blijkt in de praktijk in enkele gevallen de behoefte te worden gevoeld 
aan een vorm van overdracht van bevoegdheden aan ambtenaren die 
verder gaat dan mandaat omdat daarmede recht kan worden gedaan aan 
de zelfstandige positie van ambtenaren in deze gevallen. De in dit artikel 
gegeven delegatiemogelijkheden, voor wat betreft de uitvoering van 
raadsbesluiten reeds bekend uit artikel 211 van de huidige gemeentewet, 
bieden hiertoe, naar verwacht mag worden, voldoende mogelijkheden. 
Nieuw is de mogelijkheid van delegatie van de uitvoering van besluiten 
van het college van burgemeester en wethouders. 

De delegatie heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheid voor de 
uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid overgaat op de ambtenaar 
die daarvoor niet politiek ter verantwoording kan worden geroepen. Het 
politiek verantwoordelijke orgaan dat de bevoegdheid overdraagt kan wel 
algemene aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van die 
bevoegdheid en kan bovendien het delegatiebesluit te allen tijde intrekken. 
Voor zover de delegatie betrekking heeft op bevoegdheden voor de 
uitoefening waarvan de politieke verantwoordelijkheid in de praktijk een 
fictie blijkt, zal aan het bezwaar van het verloren gaan van deze verant-
woordelijkheid niet zwaar behoeven te worden getild. Voor zover de 
delegatie betrekking heeft op bevoegdheden waarvoor de politieke verant-
woordelijkheid de facto nog wel kan worden geëffectueerd, geldt dit 
bezwaar echter wel. In deze gevallen zal uiterste terughoudendheid moeten 
worden betrachtten aanzien van delegatie aan ambtenaren. Naar aanleiding 
van een opmerking van de VNG hebben wij het eerste lid aangevuld met 
een delegatiemogelijkheid naar ambtenaren van rijkspolitie (vgl. artikel 
177). De term uitvoering in dit artikel moet worden uitgelegd als vooral 
technische uitvoering van besluiten, waarbij van een reële politieke 
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de uitvoering 
nauwelijks meer sprake kan zijn. De term is dus beperkter dan de uitleg die 
de gemeente Rotterdam er in haar advies aan geeft te weten het zelfstandig 
kunnen nemen van beslissingen binnen het raam van het door de raad 
genomen besluit. 

Indien een beroepsprocedure zou ontbreken, zou tegen een besluit 
krachtens delegatie genomen door een gemeenteambtenaar die als orgaan 
van de gemeente handelt, een bezwaarschrift op grond van de wet Arob 
kunnen worden ingediend. De burger lijkt hierbij niet gebaat, omdat hij dan 
weer bij de ambtenaar die het aangevochten besluit nam terecht komt. 
Gekozen is daarom voor de mogelijkheid van beroep op het college van 
burgemeester en wethouders. Een beroep op de raad is weliswaar niet 
uitgesloten maar dient te worden beperkt tot de gevallen waarin hiervoor 
gegronde redenen zijn aan te voeren. Van dit in beroep door burgemeester 
en wethouders of door de raad genomen besluit staat vervolgens beroep 
op de Arob-rechter open. 

Artikel 166 

Ook indien bevoegdheden van burgemeester en wethouders aan een 
ander orgaan zijn toegekend behoort het beginsel te gelden dat voorschriften 
die voor het college gelden in acht moeten worden genomen door het 
orgaan waaraan bevoegdheden van het college zijn toegekend. Hetgeen 
hierover in de toelichting op artikel 158 is opgemerkt geldt mutatis mutandis 
ook hier. 
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Artikel 167 

In paragraaf 4.2 van het algemeen deel van de toelichting is uitvoerig 
ingegaan op de kwestie van de mandaatverlening. Met dit artikel wordt 
vastgelegd, dat mandaatverlening door burgemeester en wethouders aan 
wethouders mogelijk is, hoewel tussen het college en zijn leden geen 
ondergeschiktheidsrelatie in enge zin bestaat. De verhoudingen in het 
college worden beheerst door democratische spelregels, zoals besluitvor-
ming bij meerderheid van stemmen. 

Aard en strekking van een regeling kunnen zich zoals aan het slot van het 
eerste //c/is bepaald tegen mandaatverlening verzetten, maar dat moet niet 
te snel worden aangenomen. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening 
van de bevoegdheid blijft immers berusten bij het college. De toevoeging 
is nodig, omdat zonder haar bij algemene maatregel van bestuur of bij 
provinciale of gemeentelijke verordening deze mandaatverlening niet zou 
kunnen worden uitgesloten. 

In het tweede en derde //dzijn de wezenlijke kenmerken van een man-
daatverhouding vastgelegd. Besluiten krachtens mandaat genomen 
worden de opdrachtgever (het college) toegerekend. Het besluit wordt 
genomen uit naam van het college en onder diens verantwoordelijkheid. 
Dit impliceert dat het college moet kunnen ingrijpen wanneer het dat nodig 
acht. 

Artikel 168 

De regeling van de verantwoordingsplicht is ten opzichte van artikel 129 
van de huidige gemeentewet op enkele punten gewijzigd. In de eerste 
plaats is in dit ontwerp de verantwoordingsplicht van de burgemeester 
voor het door hem gevoerde bestuur afzonderlijk geregeld in artikel 180. In 
de tweede plaats wordt thans voorgesteld in het tweede lid vast te leggen 
dat ook door individuele leden gevraagde inlichtingen aan de raad dienen 
te worden verstrekt door het college, tenzij dat in strijd is met het openbaar 
belang. 

Het recht op inlichtingen omvat alle vormen waarin inlichtingen kunnen 
worden gevraagd, variërende van het stellen van mondelinge of schriftelijke 
vragen tot het houden van een interpellatie. In zijn reglement van orde zal 
de raad nadere regels kunnen stellen omtrent de wijze waarop dit recht kan 
worden uitgeoefend. Zo zal, naar valt te verwachten, voor het houden van 
een interpellatie ondersteuning van de interpellatieaanvraag door een 
bepaald aantal leden voorgeschreven worden in verband met de gevolgen 
daarvan voor de agenda van de raadsvergadering. Het is overbodig om, 
zoals de Vereniging van Limburgse Gemeenten voorstelt, in het tweede lid 
van dit artikel vastte leggen dat bij de uitoefening van het inlichtingenrecht 
het reglement van orde van de raad in acht wordt genomen. Overigens 
merken wij in dit verband nog op dat met de thans voorgestelde regeling 
wordt aangesloten bij de in vele gemeenten reeds bestaande praktijk om, 
door middel van het reglement van orde, aan individuele raadsleden een 
recht op inlichtingen te geven. Het verbinden van politieke consequenties 
aan het verstrekken van inlichtingen blijft uiteraard een zaak van de 
meerderheid van de raad. 

In het tweede //c/is neergelegd dat gevraagde inlichtingen alleen mogen 
worden geweigerd indien het verstrekken daarvan in strijd is met het 
openbaar belang. Ook het huidige artikel 129 kent de term «openbaar 
belang» als uitzonderingsgrond. Het criterium «openbaar belang» bergt 
noodzakelijkerwijs een zekere mate van vaagheid in zich. Wij hebben ons 
dan ook afgevraagd of niet de voorkeur zou moeten worden gegeven aan 
een stelsel zoals neergelegd in de Wob, waarin nauwkeurig de belangen 
zijn opgesomd op grond waarvan informatie kan - of zelfs moet - worden 
geweigerd. Wij menen evenwel dat aan een dergelijk stelsel in het kader 
van artikel 129 van de huidige gemeentewet overwegende bezwaren 
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kleven. Het uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of in een 
bepaald geval gevraagde inlichtingen met een beroep op het openbaar 
belang moeten worden geweigerd, dient te zijn dat slechts indien zeer 
zwaarwegende belangen in het geding zijn niet voldaan behoeft te worden 
aan de plicht de raad, het hoogste algemeen vertegenwoordigende orgaan 
in de gemeente, te informeren. In welke gevallen van dermate zwaarwegende 
belangen sprake zal zijn, valt in abstracto niet aan te geven. Aan het 
opnemen van een meer of minder uitvoerige lijst met uitzonderingsgronden 
in artikel 168 kleeft het bezwaar dat zich situaties kunnen voordoen waarin 
gewichtige belangen zich tegen het verstrekken van de gevraagde inlichtin-
gen verzetten, terwijl hiervoor niet een beroep op een van de genoemde 
uitzonderingsgronden kan worden gedaan. Dit bezwaar is tot op zekere 
hoogte te ondervangen door een uitvoerige lijst op te nemen. Het bezwaar 
daarvan is evenwel dat dan belangen genoemd zouden worden die in veel 
concrete gevallen van onvoldoende gewicht zijn om het weigeren van 
gevraagde inlichtingen te rechtvaardigen. Het opnemen van een dergelijke 
uitvoerige lijst zou er derhalve toe kunnen leiden dat in te veel gevallen 
inlichtingen worden geweigerd. Bovendien zou op die wijze ook de moge-
lijkheid om inlichtingen op vertrouwelijke wijze te verstrekken, door het 
opleggen van geheimhouding of door het uitschrijven van een besloten 
vergadering, wellicht onvoldoende naar voren komen. 

Op grond van deze bezwaren geven wij de voorkeur aan de ook thans 
reeds in de gemeentewet voorkomende term «openbaar belang». Hierdoor 
wordt naar ons oordeel op duidelijke wijze tot uitdrukking gebracht dat 
slechts in uitzonderlijke gevallen het zwaarwegende belang om de raad te 
informeren ter zijde kan worden geschoven. Indien het college van burge-
meester en wethouders van oordeel is dat bepaalde inlichtingen moeten 
worden geweigerd, dient daarvoor nadrukkelijk een beroep op de uitzon-
deringsgrond «strijd met het openbaar belang» te worden gedaan. De raad 
zal vervolgens moeten beoordelen of hij dit beroep aanvaardt. 

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester 

Artikel 169 

Evenals het geval is in de hoofdstukken, handelende over de bevoegdhe-
den van andere gemeentelijke organen, namelijk de raad en het college 
van burgemeester en wethouders, is hier een bepaling opgenomen die een 
algemene taakomschrijving geeft, in dit geval van de burgemeester. 

De leidinggevende en stimulerende taak van de burgemeester alsmede 
zijn zorg voor de goede verhoudingen binnen het bestuursapparaat 
worden met dit artikel op de voorgrond gesteld. Stellig zal hij ook aandacht 
moeten besteden aan de bestuurlijke coördinatie. Een en ander hangt 
nauw samen met het feit dat de burgemeester voorzitter is van de raad en 
van het college. 

In tegenstelling tot artikel 76 van de huidige gemeentewet wordt de 
burgemeester niet meer met zoveel woorden belast met de uitvoering van 
besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Wij 
zijn hierop reeds ingegaan in de toelichting op artikel 161. 

Dit artikel behoeft niet te verhinderen dat de burgemeester naast de hem 
wettelijk toebedeelde taken nog een ander deel van het takenpakket van 
het college krijgt toebedeeld. De mate waarin dit gebeurt hangt af van vele 
factoren, zoals de gemeente-grootte en de plaatselijke politieke verhoudin-
gen. 

Artikel 170 

In het onderhavige artikel wordt geregeld welk orgaan bevoegd is 
formeel de gemeente naar buiten toe te vertegenwoordigen. Het artikel ziet 
zowel op de vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke en 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 146 



publiekrechtelijke rechtshandelingen als opdeformele procesvertegenwoor-
diging. In het algemeen zal de raad in zijn besluiten omtrent het verrichten 
van rechtshandelingen bepalen in hoeverre er naast de bevoegdheid van 
de burgemeester als in dit artikel bedoeld plaats is voor uitvoering in de zin 
van artikel 148, dat wil zeggen in hoeverre burgemeester en wethouders 
nog nadere beslissingen moeten nemen ter uitvoering van het raadsbesluit. 
Voor zover dat niet het geval is geldt zowel ten aanzien van de besluiten 
omtrent het verrichten van privaatrechtelijke als ten aanzien van publiek-
rechtelijke rechtshandelingen, dat de burgemeester direct een aanvang 
kan maken met het namens de gemeente verrichten van de rechtshandeling 
waartoe door de raad is besloten. 

In afwijking van artikel 77 van de huidige gemeentewet opent het tweede 
lid van dit artikel de mogelijkheid om ook de vertegenwoordiging in rechte 
op te dragen aan anderen dan de burgemeester. Hieraan bestaat in de 
praktijk behoefte. Voor een aantal gevallen is in deze mogelijkheid in een 
bijzondere wet voorzien (bij voorbeeld artikel 333 Wetboek van Strafvorde-
ring). Voor een aantal andere gevallen niet. Voor deze gevallen zou het 
ontbreken van deze mogelijkheid, gezien de leer van de Hoge Raad op dit 
punt, tot gevolg hebben dat geen mogelijkheid bestaat de vertegenwoordi-
ging in rechte aan anderen op te dragen. Dit wordt met het voorgestelde 
artikel voorkomen. 

Artikel 171 

Dit artikel geeft een algemene wettelijke grondslag voor de bevoegdheid 
van de burgemeester tot handhaving van de openbare orde. Bepaalde 
aspecten van de openbare orde worden in daarop toegesneden algemeen 
verbindende voorschriften nader geregeld. De huidige gemeentewet bevat 
geen algemene bepaling inzake de verantwoordelijkheid voor de handhaving 
van de openbare orde. Artikel 35 van de huidige Politiewet vermeldt wèl 
deze taak van de burgemeester. 

Met handhaving wordt in dit artikel gedoeld op de zorg voor het feitelijk 
bewaren en herstellen van de openbare orde. Het onderhavige artikel 
maakt de burgemeester niet alleen bevoegd maar legt op hem ook de 
plicht om de openbare orde te handhaven. Hij is met deze taak belast 
omdat hij als eenhoofdig orgaan tot de op dit gebied vereiste snelle en 
doeltreffende besluitvorming in staat is. Ook zijn opperbevel bij brand 
maakt hem bij uitstek geschikt voor de uitoefening van deze taak, waarbij 
soms ook bovenlokale belangen een rol spelen. Een en ander brengt met 
zich mee dat de burgemeester te allen tijde voor de uitoefening van deze 
taak verantwoordelijk dient te blijven, zodat het onderhavige artikel zich 
verzet tegen een delegatie van deze bevoegdheid aan andere organen. 

In het artikel wordt naast de handhaving van de openbare orde ook de 
hulpverlening door de politie genoemd. Daarbij is aangesloten bij artikel 28 
Politiewet waar wordt gesproken over handhaving van de rechtsorde en 
hulpverlening. Overigens is het begrip openbare orde in artikel 171 ruimer 
dan het begrip rechtsorde in artikel 28 Politiewet. De zorg voor de hulpver-
lening wordt in artikel 171 beperkt tot de hulpverlening door de politie. De 
burgemeester draagt op grond van artikel 172 bovendien de eindverant-
woordelijkheid voor de hulpverlening door de brandweer. Het zou onjuist 
zijn ook andere vormen van hulpverlening tot de exclusieve verantwoorde-
lijkheid van de burgemeester te rekenen. 

Artikel 172 

In dit artikel is het ook in artikel 222 van de huidige gemeentewet reeds 
opgenomen opperbevel van de burgemeester bij brand neergelegd. Uit 
deze bepaling vloeit voort dat indien in verband met het bestrijden van 
brand maatregelen nodig zijn die diep ingrijpen in de rechten van burgers 
de burgemeester daartoe de bevelen dient te geven. Te denken valt hierbij 
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aan het in verband met een brand neerhalen van een huis of aan de 
onteigening bedoeld in artikel 73 van de Onteigeningswet. Voorts houdt 
het begrip opperbevel in dat de burgemeester uiteindelijk bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor de brandbestrijding. Het artikel brengt uiteraard 
niet met zich mee dat de burgemeester de technische bevelvoering bij 
brandbestrijding, welke in de in artikel 1 van de Brandweerwet voorge-
schreven organisatie- en beheersverordening is opgedragen aan de leiding 
van de brandweer, aan zich zou moeten trekken. Deze kan het best in de 
deskundige handen van de brandweer blijven, zij het onder gezag van de 
bestuurlijk verantwoordelijke burgemeester. Indien er verschillende 
brandweerkorpsen optreden heeft hij het opperbevel over de gezamenlijk 
optredende korpsen. De uitbreiding van de taak van de brandweer met een 
deel van de technische hulpverlening bij ongevallen (zie artikel 1, vierde lid, 
onder b van de ontwerp-Brandweerwet) maakt het noodzakelijk ook de 
werkzaamheden van de brandweer in dit kader onder het opperbevel van 
de burgemeester te doen geschieden. Immers het betreft hier situaties 
waarin, evenals dat bij brand het geval is, terstond handelen geboden is. 
Te denken valt aan een incident bij een chloortransport waarbij direct 
gevaar dreigt voor omwonenden. In verband hiermede is in artikel 172 ook 
sprake van het opperbevel van de burgemeester, in het bijzonder met 
betrekking tot het optreden van de brandweer, bij ongevallen anders dan 
bij brand. Om te voorkomen dat daarbij getreden wordt op het terrein van 
anderen, is de beperking aangebracht dat de brandweer wel bij bedoelde 
ongevallen een taak moet hebben. 

Artikel 173 

Het eerste lid geeft in iets moderner bewoordingen de strekking van het 
huidige artikel 221 weer. Aan deze bevoegdheid is naast artikel 171 een 
afzonderlijke bepaling gewijd om buiten twijfel te stellen dat de burgemeester 
in de hier bedoelde gevallen een taak heeft die ruimer is dan de enkele 
handhaving van de openbare orde. Het gaat hier ook om de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de burger in incidentele gevallen en 
op bepaalde plaatsen. 

Het in het eerste lid bedoelde toezicht betreft het feitelijke toezicht 
evenals artikel 171 de feitelijke handhaving van de openbare orde betreft. 
Het toezicht impliceert de bevoegdheid tot het geven van bevelen bij 
voorbeeld tot ontruiming van een brandgevaarlijk gebouw of het verbieden 
van de toegang tot zo'n gebouw. Anders dan in een van de gevallen van 
artikel 174 moet de burgemeester zich bij deze bevelen echter houden aan 
de geldende voorschriften. 

Overigens moet het doen ontruimen van een gebouw of het verbieden 
van de toegang daartoe worden beschouwd als een feitelijke handeling en 
is daardoor niet op een lijn te stellen met bij voorbeeld sluiting van inrich-
tingen op grond van de Hinderwet. In dit laatste geval gaat het mede om 
een juridisch-administratieve handeling waaraan rechtsgevolgen zijn 
verbonden. 

In het tweede lid wordt in aansluiting op de bestaande jurisprudentie bij 
het huidige artikel 221, wettelijk vastgelegd dat de burgemeester is belast 
met de uitvoering van raadsverordeningen voor zover betrekking hebbende 
op het toezicht bedoeld in het eerste lid. Het gaat hier allereerst om 
feitelijke uitvoeringshandelingen zoals sluiting van horeca-inrichtingen op 
grond van openbare orde-overwegingen. Daarnaast heeft de bepaling ook 
betrekking op juridisch-administratieve uitvoeringshandelingen, zoals 
vergunningverlening, indien deze handelingen ten nauwste met dat 
toezicht samenhangen. Daarbij moet met name worden gedacht aan 
vergunningverlening voor incidentele gebeurtenissen zoals openbare 
samenkomsten en dergelijke. Bij de vergunningverlening voor dit soort 
activiteiten speelt het openbare orde-aspect, en daarnaast vaak ook de 
noodzaak van snel en doeltreffend optreden, een belangrijke rol. De 
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argumenten, genoemd bij artikel 171, die ervoor pleiten de handhaving van 
de openbare orde aan de burgemeester toe te kennen pleiten ook ten 
aanzien van deze uitvoeringshandelingen voor een exclusieve bevoegdheid 
van de burgemeester. 

Binnenkort zullen wij voorstellen doen voor een wettelijke regeling 
inzake openbare manifestaties ter uitvoering van de artikelen 6 en 9 van de 
Grondwet. In die voorstellen zal de burgemeester worden belast met de 
uitvoeringvan raadsverordeningen inzake openbare manifestaties. Daarmee 
wordt voor wat de openbare manifestaties betreft dus aangesloten bij 
artikel 173, tweede lid, van dit ontwerp. 

Artikel 174 

Deze bepaling vervangt artikel 219 van de huidige gemeentewet. In het 
eerste lid wordt in plaats van «samenscholing of andere stoornis der 
openbare orde» gesproken van «ernstige wanordelijkheden», welke term 
minder mogelijkheden voor een uiteraard te vermijden ruime toepassing 
bij hantering van de onderhavige noodbevoegdheid lijkt te laten. Het 
woord «ernstige» voor rampen is geschrapt, omdat in het woord «ramp» 
de ernst reeds besloten ligt. 

Artikel 174 geeft de burgemeester de bevoegdheid om in de daar 
bedoelde omstandigheden bevelen te geven. Het gaat hier niet primair om 
bevelen aan bij voorbeeld politie of brandweer aangezien die bevoegdheid 
reeds voortvloeit uit de Politiewet en Brandweerwet. Wèl gaat het om 
bevelen aan burgers, particuliere instellingen, bedrijven etc. maar ook aan 
in de gemeente aanwezige functionarissen van andere openbare lichamen 
dan de gemeente. Dit laatste kan bij voorbeeld van belang zijn bij de 
rampbestrijding. 

In dit verband rijst de vraag hoe de bevoegdheid van de burgemeester 
zich verhoudt tot specifieke bevoegdheden van andere bestuursorganen op 
bepaalde terreinen, zoals bij voorbeeld de bevoegdheid van waterschaps-
besturen de inwoners van het waterschap tijdelijk tot het verrichten van 
persoonlijke diensten op te roepen. Het kan immers voorkomen, dat het 
betrokken bestuursorgaan zijn bevoegdheden uitoefent op een wijze die 
naar het oordeel van de burgemeester niet goed past in het totaal van het 
beleid dat hem voor ogen staat. Dit kan vooral dan het geval zijn, wanneer 
bij voorbeeld in een rampsituatie nog andere veiligheidsaspecten en 
belangen aan de orde komen dan die welke dat bestuursorgaan primair 
voor zijn rekening dient te nemen. Vooropgesteld dient te worden dat in 
deze gevallen overleg en samenwerking in eerste aanleg een oplossing 
zullen kunnen bieden met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. 
Indien echter in het concrete geval geen overeenstemming kan worden 
bereikt, kan de burgemeester op grond van zijn algemene bevoegdheid 
bewerkstelligen dat gehandeld wordt in overeenstemming met het beleid, 
dat hij vanuit zijn eigen, algemene verantwoordelijkheid met het oog op de 
(dreigende) ramp heeft vastgesteld. Het spreekt vanzelf, dat de burgemeester 
alleen bij uiterste noodzaak tot een dergelijk handelen zal overgaan. Voor 
een opdracht aan het binnen zijn gemeente werkzame (bestuurs)orgaan is 
dan ook alleen plaats, wanneer het feitelijk handelen of nalaten van dat 
orgaan volstrekt onverenigbaar is met het beleid van de burgemeester ter 
beperking van gevaar en in het belang van de algemene veiligheid van de 
bevolking. 

De tweede volzin van het eerste lid strekt er toe een einde te maken aan 
de tot verschil van inzicht aanleiding gevende vraag of en in hoeverre de 
burgemeester bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid kan afwijken van 
wettelijke voorschriften. Uitdrukkelijk is nu in de tekst van het artikel tot 
uitdrukking gebracht dat de burgemeester bij het geven van bevelen in de 
omstandigheden als in artikel 174 omschreven, van wettelijke voorschriften 
kan afwijken, doch dat hij daarbij de voorschriften van de Grondwet in acht 
heeft te nemen. 
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Uitgangspunt is geweest, dat in extreme omstandigheden terzijdestelling 
van wettelijke bepalingen mogelijk moet zijn. Daarmee verschaft de 
betreffende volzin de burgemeester nog geen vrijbrief om ongeremd van 
deze vergaande bevoegdheid gebruik te maken. De burgemeester zal bij 
het geven van bevelen uiteraard te allen tijde moeten voldoen aan het 
beginsel van proportionaliteit. Niet alleen geldt, dat slechts in de in het 
artikel omschreven noodsituaties bevelen kunnen worden gegeven, deze 
beperking geldt evenzeer voor de bevoegdheid daarbij af te wijken van 
wettelijke voorschriften. 

Opgemerkt zij dat de rechter de bevelen, en de daarin besloten afwijking 
van wettelijke voorschriften, kan toetsen aan dit proportionaliteitsbeginsel 
en daarnaast kan beoordelen of de bedoelde noodsituatie of de ernstige 
vrees daarvoor zich voordeed. Bij afwijking van wettelijke voorschriften in 
een verordening als bedoeld in artikel 175 geldt mutatis mutandis hetzelfde, 
met dien verstande dat het zevende lid van artikel 175 de laatstbedoelde 
vraag aan de beoordeling van de rechter onttrekt. Toetsing aan het propor-
tionaliteitsbeginsel is evenwel ook bij de verordeningen ex artikel 175 
mogelijk. 

Wij menen dat geen bezwaren bestaan om in dit artikel en in het volgende 
te bepalen dat afwijking van wetten in formele zin mogelijk is. Zoals vaker 
voorkomt en algemeen aanvaard is, derogeert hier een formeel-wettelijke 
bepaling als lex specialis aan andere formeel-wettelijke bepalingen. De 
wetgever is vrij om uitzonderingen op de wetgeving te maken. Nu de 
wetgever deze vrijheid bezit, is het onnodig om de afwijkingsbevoegdheid 
expliciet in de Grondwet te verankeren. Het bovenstaande, zo wordt ook 
uitdrukkelijk in de tekst van artikel 174 en 175 weergegeven, geldt niet voor 
afwijking van de Grondwet. Van in de Grondwet neergelegde fundamentele 
beginselen (zoals de grondrechten) kan slechts worden afgeweken wanneer 
de grondwetgever daarin zelf voorzien heeft. Volledigheidshalve zij 
opgemerkt, dat in verband met artikel 94 van de Grondwet evenmin van de 
daarin bedoelde verdragen zal kunnen worden afgeweken. 

De clausule «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet», 
die voorkomt in artikel 6 (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), in 
artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en in artikel 9 (vrijheid van vergadering 
en betoging) van de Grondwet, houdt in dat beperkingen van uitingen 
wegens de inhoud, of van een bijeenkomst wegens het onderwerp, alleen 
mogen worden vastgelegd in bepalingen van de wet in formele zin die 
duidelijk regelen wat de inhoud van beperking is. Het Wetboek van Strafrecht 
kent verschillende van zulke bepalingen met betrekking tot uitingen en 
bijeenkomsten. De artikelen 174 en 175 kunnen wegens hun algemene 
karakter niet als dergelijke - beperkingen specificerende - bepalingen 
worden opgevat. Dit betekent dat de burgemeester bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheid krachtens deze artikelen niet de verspreiding van geschrif-
ten of van andere uitingen mag verbieden of beëindigen op de grond dat 
hij de inhoud als zodanig van die geschriften onwenselijk acht. Evenmin 
mag hij een betoging of een vergadering verbieden of ontbinden omdat hij 
het onderwerp als zodanig van die manifestaties onwenselijk acht. Wel zal 
de burgemeester met inachtneming hiervan bevelen mogen geven ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Dit kan 
betekenen, dat hij de verspreiding van geschriften verbiedt omdat hij 
daarvan ernstige wanordelijkheden vreest. 

Dezelfde vrees kan grond vormen voor het verbod van een betoging of 
vergadering. Het kan zeer wel zijn dat uitsluitend geschriften met een 
bepaalde inhoud of vergaderingen en betogingen met een bepaald onder-
werp tot die vrees aanleiding geven (men denke aan de verspreiding van 
racistische geschriften in bepaalde stadsgedeelten). Het verbod zal dan 
uitsluitend op die geschriften betrekking hebben. Het motief voor het 
verbod is in deze gevallen niet de inhoud als zodanig van de geschriften, 
maar het voorkomen van de naar redelijke verwachting daaruit voortvloei-
ende ernstige wanordelijkheden. 
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Wellicht ten overvloede zij onderstreept dat van deze bevoegdheid tot 
het verbieden van uitingen en bijeenkomsten alleen in dwingende omstan-
digheden gebruik mag worden gemaakt. Het betreft hier grondwettelijk 
beschermde gedragingen, die - zolang zij volgens de gewone wettelijke 
voorschriften geoorloofd zijn - in beginsel bescherming verdienen van de 
zijde van de overheid, ook wanneer de inhoud haar onsympathiek is en 
wellicht afwijzende reacties oproept bij het publiek. Eerst wanneer - bij 
voorbeeld door het ernstig provocerend karakter van de (te verwachten) 
gedragingen - naar redelijke verwachting de andere mogelijkheden tot 
voorkoming van wanordelijkheden te kort schieten, zal naar het zware 
middel van een verbod mogen worden gegrepen. 

Ten slotte wordt erop gewezen dat de bevoegdheid krachtens artikel 174 
maatregelen te treffen uitdrukkelijk is toegekend aan de burgemeester. De 
burgemeester mag deze bevoegdheid niet delegeren. In artikel 175 is 
daarnaast een procedure voorgeschreven voor de bestuurlijke toetsing van 
de in dat artikel genoemde voorschriften. Opgemerkt zij dat wij binnenkort 
voorstellen hopen te doen voor een afzonderlijke wettelijke regeling inzake 
openbare manifestaties. Een dergelijke wettelijke regeling wordt verlangd 
door de artikelen 6, tweede lid, en 9, tweede lid, van de in 1983 in werking 
getreden Grondwet. Onze voorstellen beogen het normale regime inzake 
betogingen en vergaderingen, alsmede manifestaties ter belijdenis van 
godsdienst of levensovertuiging (zoals toespraken, voordrachten, bijeen-
komsten en optochten) met een openbaar karakter te reguleren. Deze 
voorstellen houden onder meer in dat de burgemeester de bevoegdheid 
wordt gegeven onder bepaalde voorwaarden (die in een verordening van 
de gemeenteraad moeten worden opgenomen) dergelijke manifestaties te 
verbieden en opdracht te geven manifestaties terstond te beëindigen en 
uiteen te gaan. De voorstellen laten echter de mogelijkheid van toepassing 
van de bevoegdheid van artikel 174 en die van artikel 175 onverlet. Er 
blijven immers in deomstandighedenalsin artikel 174bedoeld noodsituaties 
denkbaar, waarin verdergaande bevelen en regels inzake manifestaties 
vereist zijn. 

Artikel 175 

Deze bepaling heeft in het algemeen de opzet van artikel 220 van de 
huidige gemeentewet. In het eerste //dis, evenals in artikel 174, eerste lid, 
bepaald dat de hierbedoelde noodverordeningen inbreuk mogen maken op 
andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften. Verwezen zij hier naar 
hetgeen wij opmerkten met betrekking tot artikel 174. Mutatis mutandis 
geldt voor de afwijking van wettelijke voorschriften bij noodverordening 
hetzelfde als voor de afwijking bij noodbevel. 

In de tekst is verder uitdrukkelijk het beginsel van de proportionaliteit 
vastgelegd. Zo zullen bij voorbeeld delictomschrijvingen in noodverorde-
ningen niet ruimer mogen zijn dan in verband met de (dreigende) noodsi-
tuatie redelijkerwijs nodig is. Hetzelfde geldt voor de toepasselijkheid van 
de noodverordening naar tijd en plaats. Overigens is de vraag hoever de 
noodverordening in de gegeven situatie mag gaan primair ter beoordeling 
van de burgemeester. De afzonderlijke vermelding van de bekendmaking in 
het tweede lid stelt buiten twijfel, dat ter zake de normale procedure niet 
gevolgd behoeft te worden. 

In het derde //c/zijn in navolging van artikel 26, derde lid, de woorden 
«blijkens de presentielijst» toegevoegd, ten einde nauwkeuriger te kunnen 
bepalen, wanneer van een vergadering als bedoeld in deze bepaling kan 
worden gesproken. In plaats van het niet ter bekrachtiging aan de raad 
aanbieden door de burgemeester zal nu het niet bekrachtigen door de raad 
het vervallen van de gegeven voorschriften tot gevolg hebben. De strekking 
van het derde en vierde lid van artikel 220 van de huidige gemeentewet, in 
onderling verband gelezen, komt daardoor beter tot uitdrukking. De derde 
volzin van het vierde lid geeft iets duidelijker dan het vijfde lid van het 
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huidige artikel 220 aan, dat de beslissing van de raad buiten werking blijft, 
zolang de beslissing van de commissaris nog kan worden ingeroepen (de 
beroepstermijn is overigens slechts 1 dag) en zolang de commissaris van 
de Koning nog niet heeft beslist op het beroep (hiervoor geldt een termijn 
van twee dagen). De in het vijfde lid geregelde schorsing door de commis-
saris brengt met zich mee, dat deze slechts kan plaatsvinden zolang de 
voorschriften niet zijn bekrachtigd. Nadien kan nog wel schorsing door de 
Kroon plaatsvinden ingevolge artikel 261. Naar analogie van de regeling 
van de schorsing door de Kroon is voorts aangegeven, welk gevolg de 
schorsing heeft. Nieuw is de in het zesde lid geregelde verplichting van de 
burgemeester om zijn voorschriften in te trekken, wanneer daarvan de 
noodzaak is komen te vervallen. Verder is hij nu ook wettelijk verplicht van 
intrekking van de verordening mededeling te doen. Het zevende lid geeft in 
duidelijker bewoordingen de bedoeling van het huidige zesde lid weer. Die 
bedoeling is dat de rechter niet mag beoordelen of een omstandigheid als 
genoemd in artikel 174, eerste lid, zich voordoet. Wèl mag hij beoordelen 
of, gegeven de omstandigheden zoals die zich naar de mening van de 
burgemeester voordoen, de voorschriften of onderdelen daarvan «ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn» 
(zie het eerste lid). 

Artikel 176 

In een aantal specifieke wetten worden voor buitengewone omstandig-
heden aan de bestuurlijke autoriteiten onder wie de burgemeester taken 
opgedragen en bevoegdheden toegekend. 

Het betreft hier met name de Oorlogswet voor Nederland, de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, de Wet verplaatsing 
bevolking, de Inkwartieringswet, de Distributiewet, de Vorderingswet, de 
Noodwet voedselvoorziening en de Wet medewerking verdedigingsvoor-
bereiding. 

Deze specifieke noodwetten bestrijken diverse sectoren van de civiele 
verdediging, inhoudend het geheel van niet-militaire maatregelen gericht 
op de voortzetting van het bestuur en de instandhouding van het maat-
schappelijk en economisch leven onder buitengewone omstandigheden. Al 
deze regelingen veronderstellen voorbereiding binnen de gemeente. Een 
algemene bepaling van die strekking ontbreekt echter tot dusverre. Het ligt 
het voor de hand de burgemeester door middel van dit artikel in de 
Gemeentewet de zorgplicht voor de voorbereiding van de civiele verdedi-
ging, hetgeen in de praktijk veelal door de z.g. ambtenaar gemeentelijke 
civiele verdediging (AGCV) reeds geschiedt, op te leggen. 

Artikel 177 

Evenals ten aanzien van bevoegdheden van het college is ten aanzien 
van bevoegdheden van de burgemeester een delegatiemogelijkheid aan 
ambtenaren geopend. Deze is evenals in artikel 165 beperkt tot de uitvoering 
van besluiten van de raad of van de burgemeester. Aan een dergelijke 
delegatiemogelijkheid is in de praktijk behoefte gebleken (zie onder meer 
de uitspraak van de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van 
State dd. 8 november 1978, nr. A-3.3276). Sterke terughoudendheid is 
evenwel geboden bij delegatie aan ambtenaren. Zoals in paragraaf 4.2 van 
het algemeen deel van deze toelichting is uiteengezet verdient het mandaat 
aan ambtenaren de voorkeur. 

Voor de betekenis van de term «uitvoering» zij verwezen naar de toelichting 
bij artikel 165. Om dezelfde redenen als in de toelichting op artikel 165 
aangegeven, wordt in dit artikel beroep op de burgemeester opengesteld 
tegen besluiten, krachtens delegatie door een gemeenteambtenaar geno-
men. Van de beslissing van de burgemeester staat Arob-beroep open. 
Indien door de raad beroep is opengesteld op het college of op de raad, 
staat tegen de beslissing van het college, onderscheidenlijk van de raad, 
Arob-beroep open. 
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Artikel 178 

Dit artikel biedt de mogelijkheid van delegatie van bevoegdheden van de 
burgemeester aan een commissie als bedoeld in artikel 83. Dit bevordert 
een aan de lokale omstandigheden aangepaste optimale spreiding van 
bevoegdheden over gemeentelijke organen. Verder bestaat er weinig reden 
om deze delegatiemogelijkheid aan een politiek verantwoordelijk orgaan 
uit te sluiten als speciale argumenten voor uitoefening van de bevoegdheid 
door de burgemeester ontbreken. 

In beginsel kunnen alleen bevoegdheden van de burgemeester worden 
toegekend aan een commissie met uitzondering van een aantal in het 
eerste lid genoemde. Deze bevoegdheden zijn uitgezonderd omdat de voor 
een goede uitoefening ervan vereiste snelle besluitvorming zich tegen 
toekenning aan een commissie verzet. Daarnaast zal, indien uit een 
bijzondere wet of een andere regeling, zoals een raadsverordening, blijkt 
van speciale argumenten voor bevoegdheidsuitoefening door de burge-
meester, voor een toekenning als bedoeld in dit artikel geen plaats zijn. 
Voor de formulering van dit artikel is aansluiting gezocht bij de artikelen 
die delegatie mogelijk maken van bevoegdheden van het college van 
burgemeester en wethouders en van die van de raad aan commissies (zie 
de artikelen 164 en 157). 

In overeenstemming met het in paragraaf 4.2 van het algemeen deel van 
de toelichting uiteengezette systeem wordt niet van delegatie of overdracht 
gesproken maar van toekenning. De burgemeester draagt immers niet zelf 
zijn bevoegdheden over, maar de raad kent de bevoegdheden van de 
burgemeester toe aan een commissie, zij het dat dit op voorstel van de 
burgemeester moet geschieden. 

Artikel 179 

Evenals ten aanzien van delegatie door de raad of door burgemeester en 
wethouders is ten aanzien van delegatie door de burgemeester bepaald dat 
voorschriften die gelden voor het orgaan dat een bevoegdheid overdraagt 
- in dit geval de burgemeester - evenzeer gelden voor het orgaan waaraan 
deze bevoegdheden worden overgedragen. Omdat ten aanzien van de 
burgemeester als eenhoofdig orgaan geen vergadervoorschriften bestaan 
ontbreekt een bepaling als in het tweede lid van artikel 158. 

Artikel 180 

Zoals in de toelichting op artikel 168 reeds werd vermeld is thans - in 
afwijking van artikel 129 van de huidige gemeentewet" de verantwoor-
dingsplicht van de burgemeester voor het door hem gevoerde bestuur, in 
een afzonderlijke bepaling in het hoofdstuk betreffende de bevoegdheden 
van de burgemeester opgenomen. Op deze wijze is een meer overzichtelijke 
indeling verkregen. De bewoordingen van artikel 180 zijn overigens 
gelijkluidend aan die van artikel 168, zodat wij voor wat betreft de toelichting 
naar dat artikel mogen verwijzen. 

Artikel 181 

De bevoegdheden van de burgemeester op grond van de artikelen 171 
tot en met 175 betreffen het handhaven van de openbare orde. In artikel 
173 gaat het daarnaast ook om de bescherming van veiligheid en gezondheid 
in incidentele gevallen. Voor een doeltreffende en efficiënte uitvoering van 
deze taken is een grote vrijheid van handelen noodzakelijk. Naar ons 
oordeel is hier dan ook geen plaats voor regelgeving door de raad als 
bedoeld in artikel 149. 
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TITEL IV. DE FINANCIEN VAN DE GEMEENTE 

Hoofdstuk XII. Algemene Bepalingen 

Artikelen 183-184 

Deze artikelen zijn gelijkluidend aan de artikelen 237b en d van de 
huidige gemeentewet, zoals die zijn ingevoegd bij de Wet van 22 december 
1983 (Stb. 649). De artikelen 237a en d zijn niet overgenomen aangezien in 
het voorstel van Wet ter voorkoming van dubbele bepalingen in de Ge-
meentewet en de Financiële-Verhoudingswet 1984 (kamerstukken II, 
1984-1985,19091) wordt voorgesteld deze artikelen te schrappen. Nieuw is 
het negende lid van artikel 183. Deze bepaling is te zamen met artikel 287, 
tweede lid, overgenomen uit het wetsvoorstel tot wijziging van de gemeen-
tewet en Provinciewet inzake Arob-beroep bij specifieke uitkeringen 
(kamerstukken II, 1985-1986, 19216). 

Artikelen 186 en 186a 

Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 5 januari 
1950, nr. 32 485 is ingesteld een commissie, welke, aldus de tekst van deze 
beschikking, voorstellen kan doen: 

a. tot het aanbrengen van wijzigingen in de modellen der gemeentebe-
groting en -rekening, vastgesteld bij de «Begrotingsvoorschriften 1931» en 
de «Rekeningvoorschriften 1931», waarvan in de praktijk de noodzakelijkheid 
of wenselijkheid blijkt; en 

b. omtrent de wijze van raming en verantwoording in de gemeentebe-
groting en -rekening van bepaalde inkomsten en uitgaven. 

Deze commissie heeft in de loop der jaren talloze adviezen uitgebracht 
die voornamelijk ten doel hadden en hebben de in velerlei opzichten zo 
zeer gewenste eenheid in de begrotings- en rekeningsopzet van de gemeen-
ten te bewerkstelligen. Dit streven wordt, met name in de laatste decennia, 
nogal eens doorkruist doordat de gemeentebesturen zijn en worden 
geconfronteerd met aanwijzingen van de zijde van vakdepartementen op 
het gebied van de gemeentelijke comptabiliteit. Met het oog op die eenheid 
alsmede op de coördinerende taak van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, zoals die is neergelegd in artikel 120, wordt het wenselijk geacht de 
hierbedoelde commissie een wettelijk status te geven en tevens de taak-
stelling van de commissie te verruimen. Die verruiming heeft tot doel dat 
belangrijke ontwikkelingen voor de gemeentelijke comptabiliteit tijdig 
worden gesignaleerd en zonodig voorstellen tot aanpassing van de 
comptabiliteitsvoorschriften worden voorbereid, opdat zij hun ondersteu-
nende waarde voor de bestuurspraktijk blijven behouden. 

Tegen die achtergrond wordt het van belang geacht dat een commissie 
met een dergelijke taak ook in de toekomst zal functioneren. Mede gelet op 
artikel 79 van de Grondwet zijn de inrichting, samenstelling en bevoegdheden 
van de commissie in deze artikelen neergelegd. Om de mogelijkheid open 
te houden dat de commissie ook adviezen geeft omtrent de inrichting van 
begroting en rekening van gemeenschappelijke regelingen en provincies, 
wordt gesproken van een commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften. 
Dit maakt het mogelijk dat de activiteiten van de huidige twee commissies 
voor de comptabiliteitsvoorschriften, te weten één voor de gemeenten en 
één voor de provincies, worden samengevoegd en ondergebracht in één 
nieuw in te stellen commissie. Bij de voorgenomen aanpassing van de 
Provinciewet zal in verband daarmee een analoge regeling in die wet 
worden voorgesteld. 

In de artikelen 186 en 186a is aansluiting gezocht bij de taakomschrijving, 
samenstelling etc. van de Raad voor het binnenlands bestuur, zoals 
neergelegd in het voorstel van Wet Raad voor het binnenlands bestuur 
(kamerstukken II, 1984-1985, 19098, nrs. 2-3). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 154 



Bij de samenstelling van de commissie is, voor wat betreft het aantal 
leden in artikel 186a, eerste lid, al rekening gehouden met de situatie dat er 
voor de provincies en gemeenten slechts één gemeenschappelijke com-
missie voor de comptabiliteitsvoorschriften is. Het aantal leden, naast 
voorzitter, vice voorzitter en secretaris, van ten minste vijftien is gebaseerd 
op het aantal leden, te weten twaalf, dat op grond van het bepaalde in 
artikel 2 van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften1 thans zitting 
heeft in de bestaande commissie. Bij de instelling van de commissie 
bedoeld in de artikelen 186 en 186a zal de commissie bedoeld in artikel 2 
van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften worden opgeheven. 

Artikel 187 

De in dit artikel bedoelde comptabiliteitsvoorschriften worden ook in de 
huidige gemeentewet voorgeschreven. De bestaande voorschriften zijn per 
1 januari 1985 herzien (KB dd. 5 oktober 1982, Stb. 594). Uitgangspunt bij 
deze herziening is geweest dat de begroting primair een instrument van en 
voor het gemeentebestuur is. Daarbij zijn hoofdlijnen en kwaliteitseisen 
geformuleerd die beogen het beleidsaspect en het beheersaspect van de 
begroting beter tot hun recht te laten komen. De voorschriften voor de 
inrichting van begroting en rekening hebben betrekking op de in de 
artikelen 190 en 197 bedoelde begrotingen alsmede op de in artikel 198 
bedoelde rekening. Voorts kunnen in deze voorschriften nadere regels 
worden gesteld voor het te hanteren onderscheid tussen bedrijven en 
andere takken van dienst. 

In het eerste lid van artikel 191 wordt voorgeschreven jaarlijks een 
meerjarenraming op te stellen. Daartoe zullen voortaan regels voor deze 
ramingen worden opgenomen als onderdeel van de comptabiliteitsvoor-
schriften. 

Artikel 188 

Artikel 240 van de huidige gemeentewet, handelende over de verplichte 
uitgaven van de gemeente, noemt onder letter x «alle uitgaven door 
bijzondere wetten aan de gemeente opgelegd». Deze bepaling heeft onder 
meer de strekking te voorkomen dat gemeenten tegen hun wil kunnen 
worden verplicht tot het doen van uitgaven anders dan uit kracht van een 
wet in formele zin en dus niet uit kracht van wettelijke voorschriften van 
lagere orde. In overeenstemming daarmee heeft de Hoge Raad bij arrest 
van 25 januari 1963 (NJ 1964, 422) beslist dat gemeenten als zodanig niet 
bij door provinciale staten vastgestelde waterschapsreglementen kunnen 
worden verplicht tot het betalen van waterschapslasten. 

Artikel 188 is bedoeld om deze bijzondere strekking in een uitdrukkelijke 
bepaling neer te leggen. In artikel 194 is deze bepaling nader uitgewerkt. 

Hoofdstuk XIII. De begroting en de rekening 

Par. 1. De begroting 

Artikel 190 

De begroting is het beleidsinstrument door middel waarvan een volledig 
overzicht wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijk beleid en 
waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten wordt 
bevorderd. 

Het eersfe lid van dit artikel geeft aan dat alle taken en activiteiten van 
1 KB dd. 5 oktober 1982 (Stb. 594). een gemeente - ook de verplichte - op de begroting moeten worden 
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vermeld. Op deze wijze is de universaliteit van de begroting in deze 
bepaling vastgelegd. Tevens geeft dit eerste lid aan dat het overeenkomstig 
het budgetrecht, de raad is die bepaalt welke taken en activiteiten worden 
ondernomen en dat binnen dit orgaan dus ook de afweging en prioriteiten-
stelling plaatsvindt. 

In veel gemeenten was het tot voor kort gebruikelijk de primitieve 
begroting zo op te stellen dat daarin slechts de financiële consequenties 
waren verwerkt van bestaand beleid. Nieuw beleid en de financiële vertaling 
daarvan werden dan gepresenteerd in afzonderlijke begrotingswijzigingen, 
soms gelijktijdig met het aanbieden van de primitieve begroting. Op die 
wijze zouden de financiële gevolgen van dat nieuwe beleid beter zichtbaar 
gemaakt kunnen worden dan bij verwerking ervan in de primitieve begroting. 
Zeker wanneer de financiële gevolgen van voorgenomen nieuw beleid niet 
gelijktijdig met de primitieve begroting worden gepresenteerd, moet 
worden gesteld dat deze handelwijze op gespannen voet staat met de 
gedachte die achter dit artikel steekt. 

In tijden van groei ishet niet ondenkbaar dat burgemeester en wethouders 
in eerste instantie via de primitieve begroting schetsen wat de gevolgen 
zijn van de voortzetting van het bestaande beleid en hoeveel ruimte er is 
voor het voeren van nieuw beleid. In latere begrotingswijzigingen kan dat 
nieuwe beleid dan budgettair worden verwerkt. Een essentieel bezwaar 
blijft dan natuurlijk wel dat op die manier tekort wordt gedaan aan de 
afweegfunctie van de begroting. Immers er wordt dan alleen nieuw beleid 
tegen nieuw beleid afgewogen en niet nieuw beleid tegen bestaand beleid. 
De laatste jaren is er een belangrijk extra bezwaar bijgekomen: er is 
tegenwoordig geen sprake meer van extra ruimte in de begroting. Integen-
deel, ook de gemeenten zijn genoodzaakt te bezuinigen. Zeker in een 
dergelijke situatie is het van belang dat de raad in de gelegenheid wordt 
gesteld in één keer te beraadslagen en te besluiten over het totale beleid 
met de daaraan verbonden financiële gevolgen voor het eerstvolgende 
jaar. 

Gedeputeerde staten zullen er bij de beoordeling van de primitieve 
begroting op dienen te letten of deze een totaal beeld geeft van de financiële 
voornemens van de gemeente voor het volgende begrotingsjaar. Daarnaast 
geeft de meerjarenraming de gemeenten de mogelijkheid in samenhang 
met de jaarbegroting, hun financieel perspectief op termijn te presenteren. 
Voorts zijn de nieuwe gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften, zoals 
deze per 1 januari 1985 in werking zijn getreden, zodanig opgezet dat de 
ontwerp-begroting het totaal te voeren beleid, derhalve inclusief nieuw 
beleid, herkenbaar en evenwichtig kan presenteren. Op deze wijze kan de 
raad beter de verschillende prioriteiten tegen elkaar afwegen dan wanneer 
elk nieuw beleidsvoornemen bij afzonderlijke begrotingswijziging wordt 
gepresenteerd. 

Opgemerkt zij voorts dat dit artikel ook een plicht aan de raad oplegt, om 
te ramen welke financiële middelen hij verwacht te ontvangen en waaraan 
hij deze denkt te besteden. Gekozen is voor de uitdrukking «financiële 
middelen» in plaats van «inkomsten». Met het begrip middelen kunnen 
namelijk ook de aan te wenden reserves worden aangeduid. In de huidige 
wet zijn de woorden «inkomsten, ontvangsten, uitgaven en betalingen» 
soms naast elkaar gebruikt. Zo is bij voorbeeld in artikel 238 van de huidige 
gemeentewet sprake van een begroting waaruit de inkomsten en de 
uitgaven voor een bepaald jaar zouden moeten blijken. De termen inkomsten 
en uitgaven zouden strikt genomen kunnen duiden op een toepassing van 
een kasstelsel voor de begroting, terwijl de praktijk van de afgelopen 
decennia juist een ontwikkeling te zien heeft gegeven in de richting van een 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 156 



begroting waarin het stelsel van lasten en baten is toegepast. In het 
voorliggende wetsontwerp zijn daarom de woorden inkomsten en uitgaven 
of ontvangsten en betalingen zoveel mogelijk vermeden, tenzij het om 
redactionele redenen niet anders kon. 

Nieuw is de bepaling in het derde lid van artikel 190, dat de raad erop 
toeziet dat de begroting in evenwicht is. Het moet duidelijk zijn dat dit 
voorgeschreven evenwicht slechts kan gelden voor de gewone dienst van 
de begroting. Duidelijk moet ook zijn dat het hier gaat om een reëel 
materieel en niet slechts om een formeel boekhoudkundig evenwicht. De 
huidige gemeentewet kent geen algemene bepaling dat de begroting in 
evenwicht moet zijn. Weliswaar heeft de Kroon enkele malen in beroepen 
van gemeentebesturen tegen onthouding van goedkeuring aan tekortbe-
grotingen uitgesproken, dat een niet-sluitende begroting niet voor goed-
keuring in aanmerking komt, doch de naleving van deze uitspraken kan pas 
verzekerd zijn door het opnemen in de wet van de onderhavige bepaling. 

In de tweede volzin is evenwel een nuancering opgenomen. In die zin dat 
een tekort acceptabel kan zijn, wanneer, ondanks het ontbreken van 
evenwicht, sprake is van een gunstig financieel perspectief. Van een 
zodanig perspectief kan bij voorbeeld sprake zijn, indien structuurverbete-
rende omstandigheden aanwijsbaar zijn of indien maatregelen van efficiency 
of maatregelen ter beperking van uitgaven op redelijk korte termijn tot 
herstel van het evenwicht zullen leiden. In dit verband kan ook van groot 
belang zijn de aanwezigheid van reserves waardoor het mogelijk wordt de 
aanpassing van de uitgaven aan de inkomsten geleidelijk te doen plaatsvin-
den. 

Wij wijzen er op dat niet van een perspectief op herstel van het evenwicht 
kan worden gesproken indien een aanvraag voor een aanvullende bijdrage 
op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 nog niet is 
gehonoreerd. Hierbij moet gedacht worden aan de situatie waarin een 
gemeente een beroep doet op artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 
en tegelijkertijd reeds in haar begroting opneemt het bedrag dat zij heeft 
aangevraagd. Het is echter niet zeker of en in hoeverre een dergelijke 
aanvraag wordt ingewilligd. Daarom kan in een dergelijke situatie niet 
gesproken worden van een aannemelijk perspectief dat de begroting in de 
eerstvolgende jaren in evenwicht komt. Zolang de aanvullende bijdrage 
aan een gemeente nog niet vaststaat zullen gedeputeerde staten, indien 
deze bijdrage nodig is om de begroting in evenwicht te brengen, haar 
verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. 

Het bovenstaande geldt eveneens voor andere bijdragen van Rijk of 
provincie waarop de gemeente niet bij of krachtens de wet recht heeft en 
waarvan de toekenning derhalve een discretionaire beslissing is. Het vierde 
//dvan artikel 190 geeft weer dat in het kader van de uitvoering van de 
begroting slechts uitgaven kunnen worden gedaan mits en voorzover de 
raad daarvoor bedragen beschikbaar heeft gesteld. Derhalve betekent het 
bepaalde in dit lid dat alvorens de raad de uitvoering van een bepaalde 
activiteit kan laten beginnen hij ook een besluit moet nemen waarbij de 
financiële gevolgen van een en ander op de begroting tot uitdrukking 
worden gebracht. 

Gekozen is voor de woorden «zijn gebracht» in plaats van «zijn geraamd». 
«Zijn gebracht» drukt uit dat de raad de bedragen op de begroting brengt 
en vervolgens vaststelt. 

Onder het doen van uitgaven moet hier worden verstaan het aangaan 
van betalingsverplichtingen. Gebeurt dit zonder dat aan het vereiste van 
het vierde lid is voldaan, dan is er sprake van een besluit in strijd met de 
wet, dat in aanmerking komt om door de burgemeester op grond van 
artikel 266 te worden voorgedragen voor schorsing en vernietiging. 

Het bepaalde in het vijfde lid brengt tot uitdrukking dat alle gemeenten 
eenzelfde periode als begrotingsjaar dienen te hanteren; voorts sluit deze 
bepaling aan op de ontwikkeling het stelsel van lasten en baten bij de 
begrotingsopstelling en de begrotingsuitvoering toe te passen. 
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Artikelen 191 en 192 

In artikel 191 is niet meer de bepaling opgenomen dat de begroting voor 
1 september aan de raad moet worden aangeboden. Het is ons inziens niet 
voldoende zinvol deze voor intern gebruik bestemde termijn die per 
gemeente verschillend is toegepast, te handhaven. Van groter belang is dat 
elke gemeente streeft naar een zodanige doeltreffende organisatie van 
begrotingswerkzaamheden dat de gemeente tijdig voor de aanvang van 
het jaar waarvoorde begroting moet dienen, beschikt overeen vastgestelde 
begroting. 

Om gedeputeerde staten in staat te stellen voor de aanvang van het 
begrotingsjaar de begroting aan de hand van enkele financieel-technische 
criteria op hoofdpunten te beoordelen, is in artikel 192 bepaald dat de raad 
de begroting vaststelt voor 1 november en burgemeester en wethouders 
deze binnen twee weken na vaststelling aan gedeputeerde staten toezendt. 
Voor een nadere uiteenzetting hieromtrent wordt verwezen naar de 
toelichting op artikel 203. 

Artikel 191 schrijft voor dat de ontwerp-begroting die aan de raad wordt 
voorgelegd vergezeld gaat van een nota betreffende de financiële toestand 
van de gemeente en een meerjarenraming voor ten minste drie op het 
begrotingsjaar volgende jaren. Van de zijde van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en de Raad voor de gemeentefinanciën is bezwaar 
aangetekend tegen het verplicht voorschrijven van het opstellen van 
meerjarenramingen voor met name ook de kleinere gemeenten. 

Zoals in paragraaf 4.5 van het algemeen deel van deze memorie van 
toelichting is uiteengezet ondersteunt het opstellen van meerjarenramingen 
de afweegfunctie van de begroting en vermindert het de kans op ad 
hoe-beslissingen. Nu kan het zijn dat voor kleinere gemeenten de beleids-
relevantie van de meerjarenramingen beperkt is. Daar staat echter tegenover 
dat ook een meerjarenraming van een kleinere gemeente de gemeenteraad 
en de toezichthouder beter inzicht geeft in de financiële gevolgen van het 
voorgenomen beleid. Dit is zeker van belang voor de wijze van toezicht 
houden die dit wetsontwerp voorstaat. Bovendien kan in het algemeen 
volstaan worden met een weinig omvangrijke meerjarenraming die 
toegankelijk en eenvoudig van aard is. Het gaat er om dat de gegevens 
voldoende inzicht geven in de beleidsvoornemens over een aantal jaren en 
de financiële consequenties daarvan. Uitgebreide boekwerken liggen dan 
ook niet in de rede. 

Bij het opstellen van de comptabiliteitsvoorschriften bedoeld in artikel 
187 is met het voorgaande rekening gehouden. 

In artikel 191 is het voorschrift van artikel 238 van de huidige gemeentewet, 
dat de begroting tegen betaling der kosten verkrijgbaar moet worden 
gesteld, niet overgenomen. 

Dit betekent niet dat verkrijgbaarstelling thans om niet moet geschieden, 
maar slechts zonder tegenprestatie kan worden verstrekt, indien en voor 
zover de raad dit bepaalt. Enige aansluiting is gezocht bij artikel 122 van de 
Provinciewet. 

In het ontwerp wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
ontwerp-begroting en anderzijds de begroting. Dit is geschied ter vervanging 
van het onderscheid tussen een door de raad vastgestelde begroting en 
een door GS goedgekeurde begroting.In de nieuwe constellatie is de 
vastgestelde begroting immers direct per 1 januari van kracht, tenzij een 
gemeente onder toezicht wordt geplaatst. Met het invoeren van het begrip 
ontwerp-begroting wordt duidelijk om welke begroting het gaat en in welke 
fase de begroting verkeert. Een zelfde onderscheid is aangebracht ten 
aanzien van de rekening. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat wij met betrekking tot de beraadsla-
gingen over begroting, begrotingswijzigingen en rekening niet hebben 
willen afwijken van artikel 24, tweede lid (beraadslaging met gesloten 
deuren), ten einde geen precedenten te scheppen. Dit laat evenwel onverlet 
dat de vaststelling van de begroting en de rekening zich in elk geval niet 
lenen voor beraadslaging met gesloten deuren. 
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Artikel 193 

Dit artikel geeft aan dat begrotingswijzigingen na afloop van het dienstjaar 
niet meer zijn toegestaan. De volgende overwegingen spelen daarbij een 
rol. In een stelsel van baten en lasten zoals dat wordt ingevoerd met de 
nieuwe gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften past het niet verplichtin-
gen aan te gaan ten laste van een reeds verstreken dienstjaar. Evenmin 
past het na afloop van het dienstjaar alsnog ten laste van dat jaar een 
bestemming te geven, aan gedurende het begrotingsjaar onbesteed 
gebleven gelden, bij voorbeeld in de vorm van het doen van extra afschrij-
vingen of het onderbrengen in een bepaalde bestemmingsreserve. Ove-
rigens gaan de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften ervan uit, dat de 
begroting nog kan worden gewijzigd tot 1 april van het jaar volgend op het 
dienstjaar. Daarbij wordt aangetekend dat begrotingswijzigingen na afloop 
van het dienstjaar slechts een administratief-technische achtergrond 
mogen hebben. Gedacht werd daarbij aan het verwerken van de nog 
resterende af te wikkelen ramingen als te betalen - respectievelijk te 
ontvangen - bedragen. 

Met het op deze wijze toestaan de begroting nog gedurende enkele 
maanden na afloop van het dienstjaar te wijzigen werd tegemoet gekomen 
aan de bestaande praktijk. Het is in de meeste gemeenten gebruikelijk na 
afloop van het dienstjaar door begrotingswijzigingen, uitmondend in een 
doorgaans vrij omvangrijke slotwijziging, de begrotingscijfers in overeen-
stemming te brengen met de werkelijk behaalde resultaten. Het gevolg is 
dat de begroting, na vaststelling van de slotwijziging, exact hetzelfde beeld 
vertoont als de door de raad voorlopig vast te stellen rekening. Nog 
daargelaten dat het ook wel voorkomt dat met slotwijzigingen nog een 
nieuwe bestemming wordt gegeven aan onbesteed gebleven gelden, 
waarover hiervoor al iets is opgemerkt, komt deze praktijk er in feite op 
neer dat burgemeester en wethouders de verantwoording over het gevoerde 
beheer niet afleggen ter gelegenheid van het voorlopig vaststellen van de 
rekening, maar door middel van het, achteraf wijzigen van de begroting. 
Een dergelijke handelwijze is in strijd met het karakter van de begroting als 
beleidsinstrument en met de rekening als instrument om verantwoording 
over het gevoerde beleid af te leggen. 

De begroting is bij uitstek het instrument waarin het te voeren financieel 
beleid wordt vastgelegd. Uiteraard is zo'n besluit vatbaar voor wijziging 
gedurende het begrotingsjaar wanneer dat wenselijk of zelfs noodzakelijk 
blijkt. Echter, omdat wij van mening zijn dat in een stelsel van baten en 
lasten na afloop van het dienstjaar geen nieuwe uitgaven meer kunnen 
worden gedaan ten laste van het verstreken begrotingsjaar en ook geen 
nieuwe bestemming meer kan worden gegeven aan onbesteed gebleven 
gelden, ten laste van het verstreken jaar, kan de begroting als beleids-
instrument geen functie meer vervullen zodra het dienstjaar is verstreken. 
Vanaf dat moment bestaat alleen nog de verplichting voor burgemeester 
en wethouders rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde 
beheer. 

Sommigen menen dat het wijzigen van de begroting na afloop van het 
dienstjaar desondanks noodzakelijk kan zijn om te voorkomen dat wordt 
gehandeld in strijd met de bepaling dat geen uitgaven mogen worden 
gedaan buiten een rechtsgeldige/goedgekeurde begroting. Deze opvatting 
berust echter op een misverstand. In dit verband merken wij op dat wij in 
navolging van Oud' het doen van uitgaven nadrukkelijk willen onderschei-
den van het doen van betalingen. Wat betalingen inhouden spreekt voor 
zich. Onder het doen van uitgaven verstaan wij met Oud het aangaan van 
betalingsverplichtingen. Het gaat er dus om dat geen verplichtingen 
mogen worden aangegaan zonder dat op de begroting de ramingen 

i i w ~ D i r. ^ u ,,u L Z~. daarvoor voldoende zijn opgevoerd. 
1 Prof. mr. P. J. Oud, Handboek voor het . » j ,• • »• t 
Nederlands Gemeenterecht, deel in (1963), bli. Anders gezegd: dat de verpl icht ingen die ontstaan of worden aangegaan 
118. door de ramingen op de begrot ing in voldoende mate worden gedekt. 
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Nu kan door allerlei in- of externe factoren na afloop van het begrotingsjaar 
toch blijken dat de ramingen onvoldoende zin geweest. Dit dient dan in de 
rekening tot uitdrukking te komen en te worden voorgelegd aan de raad in 
het kader van het afleggen van verantwoording voor het gevoerde financiële 
beheer ter gelegenheid van het vaststellen van de rekening. Het is dan de 
raad die alsnog deze uitgaven sanctioneert door ze in de rekening op te 
nemen. Opmerking verdient in dit verband dat artikel 199 van het ontwerp 
bepaalt dat de rekening wordt vastgesteld door de raad zelf en niet, zoals 
thans, door gedeputeerde staten. Zie voorts de toelichting bij artikel 199. 

Dat voor de begrotingswijzigingen in principe eenzelfde procedure 
gevolgd dient te worden als voor de ontwerp-begrotingen spreekt voor 
zich. Dit geldt ook - behoudens in gevallen van dringende spoed - voor de 
periode die moet worden aangehouden tussen openbaarmaking van het 
ontwerp-besluit en de behandeling daarvan in de raad. In de vigerende 
gemeentewet ontbreekt een dergelijke bepaling. De bepalingen van dit 
wetsontwerp gaan er echter va nu it dat als regel preventief begrotingstoezicht 
ontbreekt. Dit betekent dat zodra de raad een besluit tot wijziging van de 
begroting heeft genomen, dit besluit in werking treedt. Een dergelijke 
situatie geeft een grotere vrijheid en veronderstelt een grotere verantwoor-
delijkheid voor het eigen gemeentelijke beleid. Ten einde de mogelijkheden 
van democratische besluitvorming te versterken is daarom bepaald dat de 
termijn van twee weken genoemd in artikel 191, derde lid, in beginsel van 
toepassing is. 

Artikel 194 

Als leidraad voor de redaktie van artikel 194 heeft artikel 126 van de 
Provinciewet gediend. Het artikel vervangt het sterk verouderde en onvolle-
dige artikel 240 van de huidige gemeentewet, dat niet veel meer is dan 
«eene nomenclatuur van uitgaven, die in het oneindige kan worden 
uitgebreid» (Oud, Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht, deel III, 
blz. 63). 

Onderdeel a is opgenomen om de kredietwaardigheid van de overheid te 
waarborgen, en strekt voornamelijk ter verzekering van de belangen van 
derden. Het spreekt voor zich dat naast de opeisbare schulden, de in 
eerdere jaren door de gemeente aangegane verplichtingen die in het jaar 
waarvoor de begroting geldt geheel of ten dele zullen moeten worden 
betaald, op de begroting moeten worden gebracht. 

Voor wat betreft het onderscheid tussen onderdelen b en c zij er op 
gewezen dat in onderdeel b worden bedoeld de betalingen die krachtens 
bijzondere wet aan derden moeten worden verricht, zoals bij voorbeeld de 
uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet. Wat onderdeel b betreft, 
wordt verder verwezen naar de toelichting bij artikel 188. Onderdeel c ziet 
op de kosten voor het eigen gemeentelijk apparaat, die nodig zijn om een 
medebewindstaak naar behoren te vervullen. Deze uitgaven hoeven niet 
nadrukkelijk in de desbetreffende medebewindswet als verplicht te worden 
vermeld. Het vermelden van deze uitgaven op de begroting beoogt te 
waarborgen dat de gemeente de haar opgelegde medebewindstaken ook 
daadwerkelijk zal realiseren. 

Artikel 195 

Dit artikel komt in de plaats van artikel 240 a van de huidige gemeentewet. 
Wij gaan er vanuit dat gedeputeerde staten nadat zij hebben nagegaan of 
de begroting in evenwicht is, vervolgens blijven controleren of de verplichte 
uitgaven zijn opgevoerd. Het kan echter zijn dat niet gedeputeerde staten 
als eerste constateren dat de verplichte uitgaven niet of onvoldoende zijn 
opgevoerd, maar burgers of andere belanghebbenden. Deze kunnen dan 
gedeputeerde staten op de hoogte stellen dat de verplichte uitgaven niet of 
onvoldoende op de begroting zijn gebracht. Gedeputeerde staten zullen 
zich er vervolgens van moeten vergewissen dat de raad inderdaad niet 
bereid is om bepaalde verplichte uitgaven op te voeren. 
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Nadat gedeputeerde staten hebben geconstateerd dat de raad weigert de 
verplichte uitgaven op te voeren gaan zij zelf hiertoe over. Er is voor 
gezorgd het systeem zodanig op te zetten dat gedeputeerde staten gedurende 
het gehele begrotingsjaar snel en efficiënt kunnen ingrijpen, waarbij de 
primaire verantwoordelijkheid van de raad ter zake onaangetast blijft. Dit 
geldt eveneens voor het aanwijzen van de benodigde dekkingsmiddelen 
voor de in het eerste lid bedoelde uitgaven. Vandaar dat in het tweede lid 
het woord «bovendien» is ingevoerd. Het lijkt ons overbodig te regelen, dat 
gedeputeerde staten het opvoeren van de verplichte uitgaven aan de raad 
bekend maakt en ook mogelijke belanghebbenden of belangstellenden 
door middel van publicaties in provincieblad en dagbladen van het besluit 
op de hoogte stelt. Bepaalde zaken spreken vanzelf. Buiten twijfel is 
gesteld, dat tegen de ingevolge dit artikel genomen besluiten van gedepu-
teerde staten tot het op de begroting brengen van verplichte uitgaven, bij 
de Kroon voorziening kan worden gevraagd. 

Artikel 196 

Dit artikel ziet op de situatie waarin burgemeester en wethouders 
weigeren een betalingsopdracht te geven voor een verplichte uitgave die 
door de raad of gedeputeerde staten op de begroting is gebracht. Gedepu-
teerde staten kunnen echter niet ingevolge dit artikel betaling opdragen 
aan gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 211, (belast met administratie 
en beheer), zolang tegen hun besluiten, bedoeld in artikel 195, beroep 
aanhangig is. 

Artikel 197 

De wettelijke regeling met betrekking tot de takken van dienst was in 
1909 beperkt tot de mogelijkheid om af te wijken van de voor het gemeentelijk 
kasbeheer geldende voorschriften, terwijl zij in 1931 werd uitgebreid tot de 
mogelijkheid van splitsing van het gehele financiële beheer. Hoewel in 
1931 uiteraard in de eerste plaats aan produktiebedrijven is gedacht, wordt 
in de artikelen 252, 253 en 265 van de huidige gemeentewet de ruimere 
term «takken van dienst» gebezigd. Deze term omvat ook onderdelen, 
welke niet het karakter van een bedrijf dragen, zoals diensten van sociale 
zaken, reinigingsdiensten, musea e.d. 

Zelfs fondsen waarvan de instelling alleen om redenen van boekhoud-
kundige aard geschiedt (bij voorbeeld een algemeen reservefonds) worden 
hier en daar aangemerkt als takken van dienst. Ter illustratie van de 
belangrijke groei van het aantal afzonderlijke administraties moge dienen, 
dat er, blijkens gegevens van het CBS «Statistiek der gemeentefinanciën» 
in 1961 527 ingevolge artikel 252 van de huidige gemeentewet aangewezen 
takken van dienst waren die tot de overheidssector worden gerekend, welk 
aantal in 1981 was opgelopen tot 938. Waarbij in aanmerking moet worden 
genomen dat het aantal gemeenten is verminderd van 982 in 1961 tot 809 
in 1981. Het behoeft geen betoog, dat hierdoor de begroting van de 
algemene dienst steeds meer is uitgehold en geen juist inzicht meer geeft 
in de omvang van de overheidsbemoeienissen. Voor de leden van de raad, 
voor de toezichthoudende organen en voor de centrale overheid, met 
name wat het inzicht betreft in de financiële verhouding tussen het Rijk en 
de gemeenten, is deze ontwikkeling niet zonder bedenking. 

Door het artikel zodanig te wijzigen dat de mogelijkheid om takken van 
dienst te creëren wordt beperkt tot produktiebedrijven en die takken van 
dienst waarbij een goede kostprijsberekening onontbeerlijk is, zouden veel 
van deze afzonderlijke begrotingen weer in de algemene dienst opgenomen 
moeten worden. Een zodanig vergaande wijziging wordt echter niet 
voorgesteld. Wel wordt voorgesteld artikel 252 van de huidige gemeentewet 
te wijzigen in dier voege dat onderscheid wordt gemaakt tussen een bedrijf 
(in vorenstaande zin) en een andere tak van dienst. Daarbij moet worden 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 161 



opgemerkt dat de regeling, vervat in het vierde lid, op grond waarvan 
alleen het saldo van de afgescheiden begroting op de gemeentelijke 
begroting behoeft te worden gebracht, slechts geldt voor een bedrijf. Dit 
impliceert dat de andere takken van dienst de kosten van de overheidstaak 
aan de algemene dienst in rekening moeten brengen ter toerekening en 
verantwoording op de betreffende posten, zoals nu bij voorbeeld veelal 
geschiedt met betrekking tot een tak van dienst gemeentewerken. Daarmee 
wordt de afweegfunctie van de gemeentebegroting gediend. 

Bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 187, kunnen 
regels worden gesteld omtrent het inrichten van de begrotingen. Dit 
impliceert dat ook regels kunnen worden gesteld ten aanzien van het 
afsplitsen van de begroting van de algemene dienst ten behoeve van een 
afzonderlijke begroting voor een tak van dienst. Met het oog op het 
vorenstaande is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur, regels 
kunnen worden gegeven die het onderscheid tussen takken van dienst die 
wel en die geen bedrijf zijn aangeven. Om misverstand te voorkomen is 
expliciet bepaald dat zowel voor een bedrijf als voor een andere tak van 
dienst een afzonderlijke begroting dient te worden opgesteld. 

Par. 2. De rekening 

Artikel 198 

Door de artikelen 198-202 loopt als een rode draad de gedachte dat het 
afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beheer 
door het college van burgemeester en wethouders aan de raad moet 
worden bevorderd. Deze gedachte vloeit voort uit de basisprincipes die, 
zoals omschreven in het algemene deel van de toelichting, aan het nieuwe 
houden ten grondslag liggen: het stimuleren van het verantwoordelijkheids-
besef van de gemeenten en het vergroten van de beleidsvrijheid. Het is 
daarom essentieel dat de raad de vinger aan de pols houdt opdat hij de 
met zijn positie verbonden verantwoordelijkheid kan dragen. Voor de 
resultaten van het gevoerde beheer, welke door de rekening worden 
aangegeven, bestaat opvallend weinig belangstelling. Wellicht mede als 
gevolg hiervan wordt over het algemeen - uiteraard ten onrechte - weinig 
haast gemaakt met vervaardiging van de rekeningcijfers. Het aantal per 
medio 1982 nog niet vastgestelde rekeningen over de jaren 1980 en 
daarvoor bedroeg 1657, waarvan rond 1354 zelfs nog niet voorlopig waren 
vastgesteld. 

Het is echter van groot belang, ook voor het democratisch functioneren 
van de gemeenten, dat het college van burgemeester en wethouders zo 
snel mogelijk na afloop van het begrotingsjaar verantwoording aflegt over 
het door haar gevoerde beheer. De behandeling van de rekening over het 
afgelopen dienstjaar na de vaststelling van de begroting voor het volgend 
jaar - zoals nu formeel mogelijk en praktisch gebruikelijk - is niet zinvol. De 
raad moet vóór de aanvang van de begrotingsbehandeling op de hoogte 
zijn van de resultaten van het tot dan toe gevoerde beleid. Dit schept de 
mogelijkheid om de begroting beter te beoordelen en deze eventueel aan 
de hand van de in de rekening gepresenteerde gegevens bij te stellen. 

De beraadslaging in de raad over de rekening heeft een tweeledig doel. 
Enerzijds dient die ertoe om aan de hand van het accountantsrapport na te 
gaan of het college van burgemeester en wethouders een rechtmatig en 
doelmatig beheer heeft gevoerd. Anderzijds is de beraadslaging over de 
rekening aan de hand van het door het college opgemaakte verslag een 
politieke evaluatie van het gevoerde financiële beleid, met name ook op het 
terrein van het financieel-economisch beheer. Dit geldt ook voor de takken 
van dienst en commissies ex artikel 83, met inachtneming van het bepaalde 
in de beheersverordening. De raad is het uiteindelijk verantwoordelijke 
orgaan voor het functioneren van de takken van dienst en de commissies. 
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De beraadslagingen in de raad worden afgesloten met het vaststellen 
van de rekening, hetgeen tevens décharge inhoudt van het college van 
burgemeester en wethouders. De leden van het college kunnen daarna, 
behoudens het bepaalde in artikel 200, niet langer verantwoordelijk worden 
gesteld voor het gevoerde financiële beheer. Het tijdig overleggen aan de 
raad van de ontwerp-rekening en de daarbij behorende verslagen is, gelet 
op het voorgaande, in het nieuwe systeem van financieel toezicht dus van 
groot belang. 

De zorg voor het opmaken van de rekening berust bij burgemeester en 
wethouders. De werkzaamheden daaraan verbonden, vallen binnen het 
raam van de administratieve organisatie en worden derhalve geregeld in 
de verordeningen ingevolge artikel 211. Het overleggen van de ontwerpre-
kening aan de raad dient door burgemeester en wethouders te geschieden 
en vergezeld te gaan van een verslag ter verantwoording van hun financieel 
beheer. Volgens artikel 256 van de huidige gemeentewet moeten burge-
meester en wethouders de rekening aan de raad overleggen onder «ver-
melding van hetgeen zij te hunner verantwoording dienstig achten». De 
tussen aanhalingstekens geplaatste woorden zijn er waarschijnlijk mede de 
oorzaak van dat soms wordt volstaan met de mededeling dat burgemeester 
en wethouders niets te hunner verantwoording hebben mede te delen. 
Steeds meer colleges van burgemeester en wethouders gaan echter inzien 
dat naast de rekening een verslag op haar plaats is waarin burgemeester 
en wethouders verantwoording afleggen van het door hen gevoerde 
beheer, en waarin zij onder andere een analyse geven van verschillen 
tussen begrotings- en rekeningcijfers. Door een dergelijk verslag wordt een 
beter inzicht verkregen in en belangstelling gewekt voor dit belangrijke 
stuk. In verband hiermee zijn de aangehaalde woorden vervangen door 
«alsmede van een door het college opgemaakt verslag ter verantwoording 
van het financieel beheer». 

Naast de rol die de rekening vervult bij de verantwoording van het 
college over het gevoerde financiële beheer dient de rekening inzicht te 
verschaffen in de financiële positie van de gemeente. Hierbij gaat het niet 
alleen om een momentopname van het totaal van de gemeentelijke 
bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. Ook ontwikkelingen die 
bij de besluitvorming ten principale van bepaalde activiteiten niet waren 
voorzien en die bovendien belangrijke financiële gevolgen voor de gemeente 
met zich kunnen brengen dienen daarbij, bijvoorbeeld in de toelichting bij 
de rekening, tot uitdrukking te worden gebracht. Hierbij kan worden 
gedacht aan de risico's die samenhangen met bepaalde verstrekte garanties, 
stagnatie bij grondexploitatie en contracten met projectontwikkelaars. 

Het tweede lid van het voorgestelde artikel eist ook publikatie van de 
verslagen van de register-accountant en van burgemeester en wethouders. 
Een zo groot mogelijke openbaarheid is van wezenlijk belang voor de 
publieke zaak, zeker waar zij de financiën betreft. Zij kan een verantwoord 
en efficiënt beheer van de gemeentelijke geldmiddelen slechts ten goede 
komen. 

Artikelen 199-202 

Zoals in de toelichting op het vorige artikel reeds werd gesteld, is het van 
groot belang dat, voor de behandeling van de begroting, de rekeningcijfers 
van het vorige jaar bekend zijn. Tevens hebben gedeputeerde staten tijd 
nodig om de rekeningcijfers te kunnen analyseren alvorens de begrotingen 
binnen komen. 

Vandaar dat 1 september als finale datum is aangewezen waarvoor de 
gemeenteraad de rekening moet hebben vastgesteld. In de praktijk zal deze 
eis, zeker in de beginfase waarin aanzienlijke achterstanden moeten 
worden weggewerkt, op grote problemen stuiten. De nieuwe comptabili-
teitsvoorschriften, zoals vermeld bij de toelichting op artikel 187, bieden 
ons inziens de mogelijkheid om reeds tijdens het lopende boekjaar een 
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aanvang te maken met het toetsen van de actuele financiële gegevens aan 
de ter zake geraamde bedragen, waardoor het opmaken van de rekening 
wordt versneld. Dit heeft tevens het voordeel dat burgemeester en wethou-
ders en raad beter zicht kunnen houden op de financiële positie van hun 
gemeente. 

Voorgesteld wordt de rekening voortaan te laten vaststellen door de 
raad. Daarmee wordt afgestapt van de huidige procedure: de rekening 
door de raad voorlopig laten vaststellen en daarna definitief door gedepu-
teerde staten. Bij dit voorstel, de rekening te laten vaststellen door de raad, 
hebben wij overwogen dat gegeven het accountantsonderzoek en het 
desbetreffende onderzoek van de raad, de goedkeuring van de rekening 
door gedeputeerde staten daaraan geen wezenlijk element toevoegt. 

De accountant gaat immers na of de rekening correct en juist is opgesteld 
en of er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Daarbij wordt 
nagegaan of de rekening uitgaven bevat die ter zake geraamde bedragen 
overschrijden, of die zijn geboekt op een post waarmee zij niet overeen-
stemmen dan wel die anderszins niet rechtmatig zijn gedaan. Voorts 
worden feitelijke onjuistheden gesignaleerd. Daarnaast geeft de accountant 
aan of de verrichte beheershandelingen in overeenstemming zijn met de 
eisen van efficiency en met de doeleinden die de gemeente zich heeft 
gesteld. Een oordeel over de wijze waarop het college van burgemeester 
en wethouders hun beheer hebben gevoerd wordt niet door de accountant 
geveld. Het is aan de raad om daarover een politiek oordeel te geven. 

Tevens geeft de raad aan of zij akkoord kan gaan met de vermelde 
bedragen. Indien nu de accountant heeft gecontroleerd of de rekening 
formeel en materieel juist is opgesteld en de raad een oordeel heeft 
uitgesproken over de beleidsvoering en akkoord is met de rekening, dan 
zijn er geen nieuwe elementen die door de goedkeuring van gedeputeerde 
staten aan de rekening kunnen worden toegevoegd. Of beter, er zijn verder 
geen belangen die door middel van de goedkeuring van gedeputeerde 
staten van de rekening dienen te worden beschermd. 

In het geval dat de accountant op grond van zijn bevindingen tijdens het 
rekeningsonderzoek niet kan overgaan tot het afgeven van een zogenaamde 
«goedkeurende» verklaring dan zullen, naast de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die de raad ter zake heeft (zie artikel 199), gedeputeerde 
staten op grond van hun bevoegdheden vastgelegd in artikel 203 kunnen 
overwegen of een dergelijke omstandigheid aanleiding vormt de eerstvol-
gende begroting van de desbetreffende gemeente aan hun goedkeuring te 
onderwerpen. Het achterwege blijven van de accountantsverklaring kan 
immers een indicatie geven van het niet in evenwicht zijn van de rekening. 

In paragraaf 4.5 van het algemene gedeelte van de memorie van toelichting 
en in de toelichting op artikel 193 is naar voren gebracht dat het werken 
met slotwijzigingen tot het verleden dient te behoren. Mocht na afloop van 
het begrotingsjaar blijken dat bepaalde begrotingsposten zijn (of zullen 
worden) overschreden dan moet dat in de rekening tot uiting komen. Zoals 
ook al is opgemerkt in de toelichting bij artikel 193 staat dit niet op gespannen 
voet met het bepaalde in artikel 190, vierde lid, van dit ontwerp. Na afloop 
van het begrotingsjaar kan nog slechts sprake zijn van betalingen op grond 
van eerder aangegane of anderszins ontstane verplichtingen; de bedoelde 
bepaling in artikel 190 spreekt over uitgaven in de zin van het aangaan van 
verplichtingen, deze kunnen niet ten laste van een verstreken dienstjaar 
worden gedaan. Dit laat onverlet, dat de ramingen op de begroting zo 
zorgvuldig mogelijk dienen te zijn, om op die wijze het budgetrecht zo goed 
mogelijk gestalte te geven. Voor een uitgebreidere toelichting op dit 
standpunt wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 193. 

Met het voorgaande wordt niet bedoeld dat burgemeester en wethouders 
zonder autorisatie van de raad begrotingsoverschrijdingen kunnen plegen 
die dan later bij het vaststellen van de rekening worden gewettigd. Wel 
degelijk zullen burgemeester en wethouders bij het signaleren van begro-
tingsoverschrijdingen, bij voorbeeld op het gebied van kapitaaluitgaven, 
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suppletoire begrotingswijzigingen aan de raad moeten voorleggen. Het 
gaat dan natuurlijk wel om wijzigingen van de begroting van het lopende 
jaar. In een stelsel van baten en lasten past het niet dat de begroting na 
afloop van het begrotingsjaar nog wordt gewijzigd. In de begroting wordt 
het te voeren financieel beleid vastgelegd. Uiteraard is dat vatbaar voor 
wijziging gedurende het begrotingsjaar zodat een verantwoord en slagvaar-
dig financieel beleid kan worden gevoerd. Zodra echter het dienstjaar is 
verstreken is nog slechts het afleggen van verantwoording over het 
gevoerde financieel beheer aan de orde en dat behoort plaats te vinden bij 
het presenteren en vaststellen van de rekening. 

In het tweede lid van artikel 199 is aangegeven wanneer de raad posten 
buiten de rekening kan laten. Dit kan gebeuren ten aanzien van uitgaven 
die te kwader trouw zijn geboekt op een post waarmee zij niet overeen-
stemmen of die anderszins niet rechtmatig zijn gedaan. Tot deze laatste 
categorie moeten onder meer worden gerekend de uitgaven waarbij de ter 
zake geraamde bedragen zijn overschreden. In dergelijke gevallen kan de 
raad in beginsel besluiten het bedrag van de overschrijding buiten de 
rekening te laten. 

De raad zal hiertoe in het algemeen niet besluiten indien de begrotings-
overschrijding het gevolg is van in- en/of externe factoren die burgemeester 
en wethouders niet verweten kunnen worden. Is de begrotingsoverschrijding 
echter het gevolg van laakbare tekortkoming in het financieel beheer van 
burgemeester en wethouders, dan kan dit voor de raad terecht een reden 
zijn de overschrijding buiten de rekening te laten. Overigens dient te 
worden opgemerkt dat in een zodanig geval de raad ook andere middelen 
ter beschikking staan om zijn oordeel tot uitdrukking te brengen. Indien er 
sprake is van fraude kan zelfs de toepassing van justitiële middelen worden 
overwogen. 

Voor leden van het college van burgemeester en wethouders is de 
mogelijkheid van Kroonberoep geopend tegen een besluit van de raad tot 
toepassing van het tweede lid. Van een zodanig beroep zal in feite schorsende 
werking uitgaan, omdat er, zolang daarop nog niet is beslist, ook geen 
termen zijn als bedoeld in artikel 202, derde lid, om een rechtsvordering in 
te stellen. Door het buiten de rekening laten van bedragen ontstaat voor de 
betrokken leden van het college, tenzij blijkt dat zij aan de beslissing hun 
medewerking niet hebben gegeven, een persoonlijk aansprakelijkheid 
jegens de gemeente. 

Kwijt men zich niet van die aansprakelijkheid, dan stelt ingevolge artikel 
202, derde lid, de gemeente via een door de raad aan te wijzen vertegen-
woordiger een rechtsvordering in. Het is niet zo dat, indien de raad bedragen 
op de rekening laat die daar te kwader trouw of anderszins niet rechtmatig 
zijn geplaatst, de verantwoordelijke personen vrijuit gaan. Indien er sprake 
is van frauduleuze handelingen die vallen onder bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht, is het aan het openbaar ministerie om te bepalen 
of er termen zijn vervolging in te stellen. Anderzijds rust er een taak op 
gedeputeerde staten om indien zij signaleren dat de raad dubieuze hande-
lingen met de mantel der liefde bedekt, de desbetreffende rekening voor 
vernietiging bij de Kroon voor te dragen. Na vernietiging zal de raad de 
rekening opnieuw moeten vaststellen en zijn de hierboven toegelichte 
artikelen weer van toepassing. 

Het bepaalde in deze artikelen is ingevolge artikel 166 van overeenkomstige 
toepassing op (leden van) een commissie voorzover aan deze commissie 
op grond van artikel 164 bevoegdheden van financieel beheer zijn toegekend. 

Par. 3. Goedkeuring van de begroting 

Artikel 203 

Artikel 203 is het sleutelartikel dat bepalend is voor het al dan niet 
inwerkingtreden van een andere wijze van toezicht houden op de gemeen-
tebegroting dan het in principe geldende repressieve toezicht. Dit artikel 
geeft namelijk aan op grond van welke criteria de begroting van een 
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gemeente voor een bepaald dienstjaar - inclusief alle besluiten tot wijziging 
daarvan - onder preventief toezicht van gedeputeerde staten komt te staan 
respectievelijk kan worden gesteld. 

Bij de keuze van deze criteria, en zeker bij de toepassing daarvan, is een 
zekere mate van subjectiviteit niet te vermijden. Het is bovendien in het 
belang van zowel gemeente als van gedeputeerde staten dat rekening 
gehouden kan worden met de omstandigheden van elke gemeente afzon-
derlijk. Niettemin is uit een oogpunt van rechtszekerheid gezocht naar 
zoveel mogelijk objectiveerbare maatstaven. Daarbij kunnen twee elementen 
worden onderscheiden. In de eerste plaats de financiële positie van de 
gemeente. In de tweede plaats het naleven van de termijnen voor het 
vaststellen en inzenden van de begroting en de rekening. 

De beoordeling van de financiële positie van de gemeente vindt plaats 
op basis van de begroting en de rekening. Deze dienen beide in principe in 
evenwicht te zijn. Voor de begroting is dit vereiste neergelegd in het derde 
lid van artikel 190, waarbij echter tevens is bepaald dat dit vereiste niet 
geldt indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerst-
volgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

Aan de rekening wordt in de wet niet de eis gesteld dat deze in evenwicht 
is. Dit zou ook niet mogelijk zijn, omdat de rekening een feitelijk verslag is 
van de resultaten van het financieel beheer zoals dat is gevoerd ter uitvoering 
van het door de raad uitgestippelde beleid. Indien het gemeentebestuur 
echter een evenwichtig financieel beheer heeft gevoerd, dan zal dit blijken 
uit een in beginsel sluitende rekening. 

Zijn de begroting en de rekening in evenwicht en valt ook in de volgende 
jaren een verstoring van dat evenwicht niet te voorzien, dan kan gesproken 
worden van een financieel evenwichtige positie van de gemeente. Hetzelfde 
geldt indien weliswaar de begroting een tekort vertoont, maar blijkens de 
meerjarenraming dit tekort binnen de periode waarvoor de raming geldt, 
zal worden weggewerkt. In deze gevallen is er in beginsel geen aanleiding 
voor preventief toezicht door gedeputeerde staten. 

Indien de rekening een tekort vertoont of de begroting niet in evenwicht 
is en blijkens de meerjarenraming dit evenwicht niet tot stand zal worden 
gebracht, is er in beginsel wel aanleiding voor preventief toezicht. Met 
name in het laatste geval is er sprake van een dermate financieel oneven-
wichtige situatie, dat een extra beroep van de gemeente op de collectiviteit 
van de gemeenten alsmede op die van het Rijk niet denkbeeldig moet 
worden geacht. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is in het eerste lid 
bepaald dat de begroting in dat geval van rechtswege aan preventief 
toezicht is onderworpen. 

Door deze rechtstreeks uit de wet voortvloeiende ondertoezichtstelling 
wordt de bijzondere verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten 
benadrukt om in die situatie via hun toezicht al het nodige te doen ter 
verbetering van de financiële positie van de betrokken gemeente op 
langere termijn. De vraag of de begroting en de meerjarenraming beide 
een financieel onevenwichtig beeld geven, is in eerste aanleg ter beant-
woording aan gedeputeerde staten. Dit college zal moeten vaststellen of de 
begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, maar ook materieel in 
evenwicht is. Is dit niet het geval dan zullen gedeputeerde staten moeten 
bezien of de meerjarenraming, niet alleen boekhoudkundig, maar ook reëel 
perspectief biedt op een evenwicht in de komende jaren. Is dit niet zo, dan 
zullen gedeputeerde staten moeten concluderen dat er sprake is van een 
reëel gevaar voor de financiële zelfstandigheid van de gemeente, waarna 
van rechtswege een regiem van preventief toezicht gaat gelden. 

Bij een tekort op de rekening - en niet op de begroting - hoeft het risico 
van een extra beroep op de financiële middelen van de collectiviteit van de 
gemeenten of die van het Rijk niet zo groot te zijn dat preventief toezicht 
zou moeten gelden. Daarom kan in dat geval aan gedeputeerde staten 
worden overgelaten te bepalen of de begroting al dan niet onder preventief 
toezicht wordt gesteld. In het tweede lid, onderdeel a, is dit geregeld. 

De overige criteria voor onder preventief toezichtstelling zijn procedureel 
van aard. Het betreft hier het naleven van de termijnen, genoemd in de 
artikelen 192, 199, eerste lid, en 201, eerste lid. Wij achten het naleven van 
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deze termijnen van zodanig belang voor het goed functioneren van de 
gemeentelijke financiële huishouding (zie ook de toelichting bij de artikelen 
192 en 198-202), dat in het tweede lid, onderdeel b en c, voor gedeputeerde 
staten de mogelijkheid wordt geschapen de begroting van een gemeente 
gedurende een kalenderjaar onder hun preventief toezicht te plaatsen als 
een of meer van deze termijnen niet is nageleefd. Wij hebben nog overwogen 
om in deze gevallen van termijnoverschrijding de begroting - evenals in 
het geval van het eerste lid - van rechtswege onder preventief toezicht te 
stellen. 

Daarvan is echter, behoudens het hierna nog te vermelden geval, om 
verschillende redenen afgezien. In de praktijk kan het voorkomen dat een 
gemeente slechts in zeer geringe mate de gegeven termijn overschrijdt, 
terwijl gedeputeerde staten op grond van hun kennis omtrent de financiële 
positie van de desbetreffende gemeente geen enkele behoefte hebben aan 
preventief toezicht op de begroting van het eerstvolgende jaar. Bovendien 
mag worden verwacht dat gedeputeerde staten sneller geneigd zijn op 
grond van termijnoverschrijding te besluiten tot het instellen van preventief 
toezicht naarmate een gemeente hen minder tijd laat voor een beoordeling 
van de begroting en de rekening vóór de aanvang van het begrotingsjaar. 
Wij gaan er overigens van uit dat gedeputeerde staten in ieder geval 
daartoe besluiten wanneer de begroting zó kort voor 1 januari wordt 
ingezonden dat zij geen, of praktisch geen gelegenheid krijgen voor een 
beoordeling van de begroting vóór de aanvang van het begrotingsjaar. 
Vermeden moet immers worden dat eerst enige tijd na 1 januari blijkt dat 
de begroting bij voorbeeld niet reëel sluitend is en daarom ingevolge het 
eerste lid goedkeuring behoeft. Het is - ook ten behoeve van derden -
gewenst dat op 1 januari vaststaat of de begroting al dan niet aan goed-
keuring is onderworpen. 

Een afzonderlijk probleem vormt de situatie waarin de primitieve begroting 
zelf in evenwicht is, maar bij begrotingswijziging alsnog zodanige beleids-
wijzigingen worden gepresenteerd dat dit evenwicht weer wordt verstoord 
en blijkens de bijgestelde meerjarenraming dit evenwicht niet wordt 
hersteld. Wanneer dit gebeurt gelijktijdig met het aanbieden van de 
primitieve begroting zullen gedeputeerde staten dit kunnen en ook moeten 
betrekken bij hun beoordeling van de begroting in het kader van dit artikel. 
Het probleem wordt echter ingewikkelder als een situatie als hier bedoeld 
tijdens het begrotingsjaar zelf ontstaat. Overwogen is gedeputeerde staten 
ook dan de bevoegdheid te geven het preventief toezicht (alsnog) in te 
stellen voor het resterende gedeelte van dat begrotingsjaar. Daarvan is 
echter om verschillende redenen afgezien. Enerzijds zou het bestaan van 
een dergelijke mogelijkheid een toestand van grote rechtsonzekerheid 
scheppen, omdat dan min of meer achteraf zou kunnen worden ingegrepen 
in een besluit tot wijziging van de begroting dat aanvankelijk volledige 
rechtskracht had. Vernietigen van gemeentelijke besluiten die reeds 
rechtskracht hebben kan echter ingevolge artikel 132, vierde lid, van de 
Grondwet alleen bij koninklijk besluit geschieden. Een besluit van de raad 
dat het evenwicht in de initiële begroting verstoort is in strijd met artikel 
190, derde lid, van dit ontwerp. Derhalve kan een dergelijk besluit in 
aanmerking komen voor schorsing c.q. vernietiging door de Kroon wegens 
strijd met het recht. Blijkens artikel 273 kan bij het vernietigingsbesluit 
worden bepaald welke rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel 
of ten dele in stand blijven. 

Anderzijds lijkt het introduceren van de mogelijkheid om nog tijdens het 
begrotingsjaar alsnog preventief toezicht in te stellen ook niet zo zeer 
nodig, omdat het systeem van de wet en van de nieuwe gemeentelijke 
comptabiliteitsvoorschriften met zich mee brengt dat voorgenomen nieuw 
beleid al zoveel mogelijk in de primitieve begroting wordt verwerkt. In de 
toelichting bij artikel 190 is hierop nader ingegaan. Kortom, ingrijpen in de 
(uitvoering van) de begroting tijdens het begrotingsjaar, wanneer niet naar 
aanleiding van de primitieve begroting is besloten preventief toezicht in te 
stellen kan niet anders dan achteraf geschieden. Daarvoor is het middel 
van schorsing of vernietiging het meest geëigend en ook voldoende. 
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Het derde lid van dit artikel spreekt voor zich. Uit een oogpunt van 
rechtszekerheid moeten de betrokken gemeentebesturen, maar ook 
belanghebbende buitenstaanders, tijdig weten waaraan zij toe zijn. Om 
dezelfde reden is in de tweede volzin een sanctie gesteld op het niet 
naleven van de termijn, genoemd in de eerste volzin. Deze termijn geldt 
begrijpelijkerwijs slechts voor de besluiten bedoeld in het tweede lid. In 
geval van het eerste lid is het belang van het preventief toezicht van dien 
aard, dat een termijnstelling voor de mededeling, bedoeld in eerste lid, niet 
op zijn plaats is. In het eerste lid is daarom slechts bepaald dat die mededeling 
zo spoedig mogelijk moet worden gedaan. De formulering «uiterlijk een 
maand na inzending» in het derde lid laat de mogelijkheid open reeds vóór 
de (de late) inzending een besluit tot ondertoezichtstelling te nemen. 

Artikel 204 

Dit artikel opent voor het betrokken gemeentebestuur de mogelijkheid bij 
de Kroon beroep in te stellen tegen een beslissing van gedeputeerde staten 
preventief toezicht in te stellen of een mededeling dat het preventief 
toezicht van rechtswege geldt. Wij menen dat Kroonberoep hier aansluit bij 
de «Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon», 
met name bij richtlijn 3. Aangezien het hier een «niet in overwegende mate 
gebonden beschikking» betreft, is gekozen voor Kroonberoep. Voor wat de 
mededeling betreft is weliswaar sprake van een minder ongebonden 
beschikking maar vanwege de verwantschap met het besluit tot ondertoe-
zichtstelling is hier eveneens voor Kroonberoep gekozen (zie richtlijn 7). 

De procedure die gemoeid is met een beroep op de Kroon neemt niet 
zelden enkele jaren in beslag. De kans is derhalve vrij groot dat een 
beslissing inzake een beroep als bedoeld in dit artikel pas wordt genomen 
als het dienstjaar waarvoor het besluit van gedeputeerde staten gold reeds 
is verstreken. Dit kan leiden tot een veelvuldig gebruik van de mogelijkheid 
om op grond van het bepaalde in artikel 60 a van de Wet op de Raad van 
State de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur te 
verzoeken het aangevallen besluit te schorsen. Gedeputeerde staten 
zouden dan echter kunnen worden belemmerd in hun mogelijkheden om 
met het toezichtsinstrument op een soepele wijze in te spelen op de 
plaatselijke omstandigheden. Derhalve is in het tweede lid van dit artikel 
bepaald dat in deze artikel 60 a van de Wet op de Raad van State niet van 
toepassing is. Ons inziens worden de gemeenten daarmee niet onnodig 
gedupeerd. De gemeente kan immers normaal blijven functioneren terwijl 
(dreigende) financiële tekorten kunnen worden ingedamd (of voorkomen). 

Artikel 205 

Een beslissing van gedeputeerde staten om de begroting van een 
gemeente onder preventief toezicht te stellen is, zeker wanneer dit besluit 
is genomen omdat de rekening of de begroting zelf niet in evenwicht is, 
dermate belangrijk dat het Rijk daarvan op de hoogte dient te worden 
gesteld. Eerder, in de toelichting op artikel 203, is al aangegeven dat een 
gemeente in principe zelf verantwoordelijk is voor het te voeren financieel 
beleid maar dat het instellen van preventief toezicht met name op zijn 
plaats is als een zodanig financieel beleid wordt gevoerd (begroting), en of 
de financiën zo zijn beheerd (rekening) dat het gevaar reëel wordt dat zo'n 
gemeente om uit de problemen te raken een beroep zal moeten doen op de 
collectiviteit van de middelen van de overige gemeenten of op die van het 
Rijk. Zeker met het oog op het laatste is het van belang dat het Rijk daarvan 
tijdig op de hoogte is. In dit verband dient te worden onderstreept dat het 
regelen en besturen van de financiën van de gemeenten niet meer kan 
geschieden los van het algemeen financieel-economisch beleid van de 
centrale overheid. Op grond van deze verbondenheid dient het Rijk, meer 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 168 



dan in het verleden praktisch het geval kon zijn, op de hoogte te zijn van de 
ontwikkeling van de totale gemeentefinanciën, met name de gevallen van 
niet in evenwicht zijnde begrotingen en rekeningen. 

In het tweede lid is een verplichting opgenomen tot publikatie in de 
Staatscourant omdat derden belanghebbend kunnen zijn bij de gevolgen 
die de ondertoezichtstelling met zich mee kan brengen, met name waar het 
gaat om de handelingen naar burgerlijk recht die ten gevolge van een 
besluit tot ondertoezichtsstelling veelal eerst kunnen worden gerealiseerd 
nadat gedeputeerde staten hun goedkeuring hebben gehecht aan de 
daarvoor benodigde begrotingswijzigingen. 

Artikel 206 

Het preventieve toezicht op de begroting wordt, wanneer het het wordt 
uitgeoefend, in dit artikel gebonden aan toetsingsnormen. Dit in verband 
met de algemene visie betreffende de wenselijkheid van inkadering van het 
toezicht zoals die is neergelegd in paragraaf 2.4 van het algemeen deel van 
deze toelichting. Onthouding van goedkeuring is slechts mogelijk wegens 
strijd met het recht of wegens strijd met het algemeen financieel belang. 
De eerste grond spreekt evenals de overeenkomstige vernietigingsgrond 
van «het recht» in plaats van «de wet». De tweede grond vergt een nadere 
toelichting op deze plaats. 

Zoals reeds is gezegd in paragraaf 2.4.3 van het algemeen deel van deze 
toelichting dient bij het toezicht op grond van het financieel motief een 
grote terughoudendheid te worden betracht. Behalve in de omstandigheid 
dat het preventieve toezicht op de begroting nog slechts in uitzonderings-
gevallen zal plaatsvinden komt dit ook tot uitdrukking in de tweede grond 
voor een eventuele onthouding van goedkeuring. Anders dan in de thans 
geldende gemeentewet kan niet langer op grond van het financieel belang 
van de gemeente goedkeuring worden onthouden aan begrotingen en 
begrotingswijzigingen. 

Aan dergelijke besluiten kan alleen goedkeuring worden onthouden 
indien gevreesd moet worden dat de ramingen of de aan te gane verplich-
tingen dusdanig zijn dat zij de draagkracht van de gemeente te boven gaan, 
waardoor de financiële zelfstandigheid in gevaar komt en een reële kans 
ontstaat dat de desbetreffende gemeente een extra beroep zal (moeten) 
doen op de financiële middelen van de collectiviteit van de gemeenten of 
van het Rijk. Om te wijzen op dit belang dat met financieel toezicht behartigd 
moet worden is de grond «strijd met het algemeen financieel belang» 
ingevoerd. 

Indien als criterium «het financieel belang van de gemeente» zou worden 
opgenomen in de wet, zou de invalshoek waarmee de toezichthouder de 
besluiten gaat beoordelen anders zijn. De woorden «financieel belang van 
de gemeente» nodigen de toezichthouder meer uit om op de stoel van de 
gemeente te gaan zitten. Dit nu is niet de bedoeling. Het gaat erom bij het 
beoordelen van begrotingen en begrotingswijzigingen te onderkennen of 
er een reëel gevaar bestaat dat het besluit de aanleiding kan vormen om 
een extra beroep op de algemene middelen te doen. Ook de mogelijkheid 
tot onthouding van goedkeuring wegens strijd met het algemeen belang is 
niet opgenomen. Een dergelijke niet-financiële grond strookt niet met het 
uitgangspunt verwoord in het algemene gedeelte van de memorie van 
toelichting dat toezicht op de financiën van een gemeente niet moet 
worden gehanteerd ten behoeve van het toezicht op het gemeentelijk 
beleid in het algemeen. 

Ten gevolge van het bepaalde in artikel 255 wordt niet langer de eis 
gesteld dat gedeputeerde staten hun goedkeuring verlenen of onthouden 
aan de begroting in haar geheel. Gedeeltelijke goedkeuring onderscheidenlijk 
gedeeltelijke onthouding van goedkeuring wordt dus mogelijk, mits de 
aard en de inhoud van het besluit zich daartegen niet verzet. Deze laatste 
eis moet ernstig worden genomen. Zoals de VING in haar advies van 3 juni 
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1983 terecht opmerkt moet de begroting worden gezien als een stuk waarin 
bij uitstek diverse beleidsonderdelen tegen elkaar worden afgewogen. Of, 
zoals het wordt verwoord in de toelichting bij artikel 190 van dit ontwerp: 
de begroting is het beleidsinstrument door middel waarvan een volledig 
overzicht wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijk beleid en 
waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten wordt 
bevorderd. 

Wij willen daarbij niet zover gaan als de Raad voor de gemeentefinanciën 
(adviezen van 1 september 1981 en van 20 juni 1983) die op grond van 
soortgelijke overwegingen de mogelijkheid van partiële goedkeuring 
volledig afwijst. Wel menen wij dat aard en inhoud van een begroting zich 
verzetten tegen een zodanige splitsing dat de bovenbedoelde afweging 
wordt aangetast. Wanneer op grond van financiële overwegingen een 
heroverweging noodzakelijk lijkt, moet die bij voorkeur door de raad zelf 
plaatsvinden. In artikel 256 wordt dan ook bepaald dat het gemeentebestuur 
gelegenheid tot overleg moet worden geboden. Desondanks kan er 
aanleiding zijn gebruik te maken van de mogelijkheid tot gedeeltelijke 
goedkeuring zonder daarmee in strijd te komen met het bovengenoemde 
vereiste. Van zo'n situatie kan bij voorbeeld sprake zijn als de bezwaren van 
gedeputeerde staten betrekking hebben op één of enkele posten, die in 
strijd met het recht zouden zijn. Het gedeeltelijk goedkeuren kan een vlotte 
afhandeling van die begroting ondersteunen. Dit is in het belang van de 
gemeente, omdat zij vervolgens tot uitvoering van de begroting kan 
overgaan. In dit verband wordt voorts opgemerkt dat de in artikel 257 van 
dit ontwerp bedoelde termijnregeling ook geldt voor de beslissing inzake 
de goedkeuring van de begroting. Hierdoor zal in de praktijk voldoende 
gewaarborgd zijn dat de beslissing omtrent de goedkeuring niet te lang zal 
uitblijven. 

Artikel 207 

Het eerste lid van dit artikel geeft eenzelfde regeling als artikel 245a van 
de huidige gemeentewet. In het tweede lid wordt gedeputeerde staten de 
mogelijkheid geboden om ten aanzien van bepaalde «onschuldige» 
wijzigingen van een goedgekeurde begroting, een algemene ontheffing 
van het goedkeuringsvereiste verlenen. Uit het bepaalde in de artikelen 
193, eerste en tweede lid, juncto artikel 192, tweede lid, volgt dat ook deze 
begrotingswijzigingen, die niet de goedkeuring behoeven, naar gedeputeer-
de staten moeten worden gezonden. 

Artikel 208 

Uitgangspunt van het hierboven geschetste nieuwe systeem van het 
financieel toezicht is dat slechts een beperkt aantal begrotingen de goed-
keuring behoeft van gedeputeerde staten. Ook dan moet er echter rekening 
mee worden gehouden dat de goedkeuring niet is verleend voor de 
aanvang van het jaar waarvoor zij moet dienen, al was het alleen maar in 
verband met de mogelijkheid van onthouding van goedkeuring. In die 
situatie is het vereiste van machtiging van gedeputeerde staten tot het 
doen van uitgaven een logische consequentie van de regel in het vierde lid 
van artikel 190. 

Anders dan in de huidige gemeentewet biedt dit artikel geen algemene 
regel, bedoeld om de eerste maanden van het jaar op basis van ongewijzigd 
beleid te kunnen overbruggen. Juist omdat preventief toezicht slechts in 
«probleemgevallen» vereist zal zijn lijkt het gewenst gedeputeerde staten 
de mogelijkheid te bieden voor elke betrokken gemeente een regeling op 
maat te maken. Het vijfde lid biedt de mogelijkheid voor een algemene 
regeling in de zin van de «4/12-regeling» in de huidige gemeentewet. 
Daarnaast is dan voor elke uitgave die niet in die algemene regeling is 
opgenomen de afzonderlijke machtiging van gedeputeerde staten vereist. 
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De beslissing van gedeputeerde staten ingevolge het eerste lid is een 
vorm van toezicht die vergelijkbaar is met de beslissing omtrent goedkeuring 
van de begroting. Zij loopt weliswaar op die goedkeuring vooruit, maar dat 
is nog geen reden om deze beslissing aan andere toetsingsnormen te 
binden dan het begrotingstoezicht. Deze toetsingsnormen, vermeld in het 
tweede lid, zijn dan ook dezelfde als die in artikel 206. 

Over de omvang van de werkzaamheden die gemoeid zijn met de 
verplichte machtiging van gedeputeerde staten kan het volgende worden 
opgemerkt. In paragraaf 4.5.1 van de memorie van toelichting is reeds 
gesteld dat voor wat betreft de financiën van de gemeenten repressief 
toezicht regel is. Voor de gemeenten die onder dit toezicht vallen, is het 
vragen van een machtiging niet aan de orde. Resteren dus die gemeenten 
die onder preventief toezicht staan. Daarvan moeten slechts die gemeenten 
machtiging vragen, waarvan de begroting niet voor de aanvang van het 
begrotingsjaar is goedgekeurd of die een begrotingswijziging ter goedkeu-
ring aan gedeputeerde staten hebben voorgelegd. De verwachting is dan 
ook dat het aantal door gedeputeerde staten te verlenen machtigingen 
beperkt zal zijn. Daar gedeputeerde staten bovendien veelal goed op de 
hoogte zullen zijn van de oorzaken van de financiële problemen bij de 
gemeenten die onder preventief toezicht staan en hiervoor dus gerichte 
oplossingen zullen kunnen aandragen, zal de voorgestelde regeling voor 
gedeputeerde staten geen taakverzwaring met zich brengen. 

Met name zal dit niet het geval zijn, wanneer gedeputeerde staten een 
algemene regeling in de zin van de «4/12 regeling» in de huidige gemeen-
tewet vaststellen. Het al dan niet vaststellen van een dergelijke algemene 
regeling zal ook in belangrijke mate bepalend zijn voor de omvang van de 
werkzaamheden die voor de betrokken gemeenten voortvloeien uit de 
verplichte machtiging. Hierbij zij overigens opgemerkt dat de bedoelde 
werklastverzwaring uiteindelijk is te wijten aan het feit dat de betrokken 
gemeenten niet hebben voldaan aan de wettelijke voorschriften, genoemd 
in artikel 203, eerste en derde lid. 

Artikel 209 

Het verdient aanbeveling om in het voorstel aan de raad tot het doen van 
een dringende uitgaaf te wijzen op het tweede lid van deze bepaling, 
alsmede op artikel 210, op grond waarvan men voor de uitgaaf persoonlijk 
aansprakelijk kan worden gesteld. Dringende uitgaven moeten van geval 
tot geval als zodanig worden beoordeeld en kunnen dus niet steunen op 
een zogenaamd algemeen machtigingsbesluit. Formeel geldt ook bij 
toepassing van dit artikel de termijn zoals geregeld in artikel 191, derde lid. 
Wanneer dringende spoed daartoe aanleiding geeft, ligt het in de rede dat 
niet aan die termijn wordt voldaan. Artikel 193, tweede lid, opent deze 
mogelijkheid. 

Artikel 210 

Het artikel is bijna woordelijk overgenomen van het huidige artikel 248a. 
Derhalve is ook in het tweede //dKroonberoep gehandhaafd. Toetsing 
daarvan aan de richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op 
de Kroon heeft als resultaat opgeleverd dat ten aanzien van de betrokken 
beschikking met name de derde richtlijn, niet zozeer naar de letter als wel 
naar de geest van toepassing moet worden geacht. Het raadslid is weliswaar 
geen bestuursorgaan, maar handelt «in zijn openbare bediening». In die 
zienswijze is Kroonberoep aangewezen, tenzij de beschikking een sterk 
gebonden karakter draagt. Wij menen dat van het laatste geen sprake is. 

Het scheppen van een hoofdelijke aansprakelijkheid in dit artikel is niet 
noodzakelijk, aangezien door de dreiging van een persoonlijke aansprake-
lijkheid de ratio van dit artikel voldoende wordt gewaarborgd dat wil 
zeggen voorkomen dat er lichtzinnig, oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van de in artikel 209 geboden mogelijkheid om in geval van dringende 
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spoed uitgaven te doen zonder dat de betreffende raming c.q. begrotings-
wijziging is goedgekeurd. 

Artikel 21Oa 

Dit artikel is reeds toegelicht in par. 4.5.4 van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting. 

Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle 

Artikel 211 

De ontwikkeling aie gaande is met betrekking tot de financiële administratie 
van de gemeente en die in 1966 reeds heeft geleid tot de opneming van 
artikel 127a in de huidige gemeentewet, leidt thans tot het voorgestelde 
artikel 211. Denaam «ontvanger» is hiermede definitief uit de wet geschrapt. 
De ontvangersfuncties (boekhouder en kassier) blijven echter onverkort 
bestaan, met dien verstande dat deze voortaan uitsluitend kunnen worden 
uitgeoefend overeenkomstig de daarvoor door de raad te stellen regels. 
Wil de raad daarbij de naam van ontvanger handhaven dan bestaat 
daartegen geen bezwaar. De ambtenaar die deze naam eventueel gaat 
dragen krijgt uiteraard een plaats in het geheel van de normale ambtelijke 
organisatie. In het onderhavige artikel is voorts bepaald, dat de te geven 
regels moeten waarborgen dat, voor wat betreft de organisatie van de 
administratie en van het beheer van vermogenswaarden van de algemene 
dienst en van de takken van dienst, aan de eisen van doelmatigheid en 
controle wordt voldaan. Hiermee is tevens een toetsingsnorm gegeven. 

De administatie zal uiteraard niet alleen als verantwoording moeten 
dienen voor het gevoerde beheer in relatie tot de begroting en ter zake 
geldende wetgeving en overige regelgeving, maar ook informatie moeten 
geven inzake ontwikkelingen in de omvang van onroerend-goedbezit, 
voorraden, vorderingen en schulden ca. en inzake het maken van kosten-
calculaties. Daarnaast zal de administratie door doelmatige functiesplitsing 
en registratie van rechten en verplichtingen alsmede efficiencycontrole 
dienstbaar moeten zijn en waarborgen moeten verschaffen met het oog op 
de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheers-
organen. 

Opmerking verdient nog dat in dit artikel voor wat de door de raad te 
geven regels betreft minimumeisen gesteld worden. De raad kan en mag 
uiteraard ten aanzien van de afbakening van taken en bevoegdheden, ook 
in het kader van het financieel beheer, al naar gelang de plaatselijke 
behoefte verder gaan, zulks alleen al op grond van zijn algemene verorde-
nende bevoegdheid (organisatie-verordening). 

Met betrekking tot het tweede lid van dit artikel, waar gesproken wordt 
van gemeenteambtenaren, zij nog eens nadrukkelijk uitgesproken dat deze 
bepaling bij voorbeeld het aanwijzen van bankinstellingen als kassier 
uitsluit. 

De verordening zal regels moeten bevatten over de wijze waarop de 
bevoegdheid tot het geven van betalingsopdrachten organisatorisch wordt 
uitgeoefend. Dit kan mede van belang zijn voor de vaststelling van de 
aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 202 en 210. 

Hierbij zij opgemerkt dat de hier bedoelde regels ook de verantwoording 
en décharge van de ambtenaren belast met de administratie en het beheer 
ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders dienen te 
regelen. Dit wetsontwerp kent niet meer de rechtstreekse verantwoordelijk-
heid van de ontvanger aan de raad en de bepaling dat het besluit van 
gedeputeerde staten houdende vaststelling van de rekening, ten aanzien 
van de ontvanger en de met de administratie en beheer belaste ambtenaar 
strekt tot décharge (artikel 259 huidige gemeente wet). Daarom is ook niet 
meer de mogelijkheid geopend voor ambtenaren belast met de administratie 
en beheer, zoals in artikel 264 van de huidige wet nog wel is opgenomen, 
om bij het buiten de rekening laten van bedragen beroep bij de Kroon in te 
stellen. 
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Artikelen 212-214 

Controle is inherent aan een goed beheer van de gemeentefinanciën. De 
raad en het college van burgemeester en wethouders dienen regelmatig te 
worden geïnformeerd of de door of vanwege hen verstrekte opdrachten 
zijn uitgevoerd en hoe ze zijn uitgevoerd. Deze opdrachten dienen contro-
leerbaar te worden vastgelegd, dat wil zeggen systematisch en volledig. 
Tussen de artikelen 211 (administratie) en 212 (controle) bestaat dan ook 
een nauwe relatie. De administratie is in hoge mate mede dienstbaar aan 
een goede controle-uitoefening. 

De controle omvat, naast het rechtmatigheidaspect in volle omvang, 
mede het doelmatigheidsaspect. Beide begrippen verdienen nadere 
toelichting. Allereerst het rechtmatigheidsaspect. Het doel van de controle 
is het vaststellen van het al dan niet juist zijn van de administratieve 
verantwoording. Dit geschiedt in het algemeen door het afgeven door de 
register-accountant(s) van een verklaring dat de verantwoording een juist 
beeld geeft van het gevoerde beheer. Ten aanzien van het begrip «juistheid» 
zijn twee aspecten te onderscheiden. Het eerste aspect is dat van de 
formele juistheid. Daarbij wordt onderzocht of de geadministreerde 
handelingen zijn verricht binnen het kader van de bevoegdheid van de 
handelende personen en overeenkomstig de daarvoor gegeven voorschrif-
ten. Het tweede aspect is dat van de materiële juistheid. Hierbij wordt 
onderzocht of de verantwoording en de boekhouding overeenstemmen 
met de werkelijkheid. De formele en materiële juistheid te zamen dekken 
het begrip rechtmatigheid. 

Het begrip doelmatigheid slaat op de vraag of binnen het kader van de 
gekozen beleidsbeslissing van het beleidsbepalend orgaan het beherend 
orgaan zo efficiënt mogelijk te werk is gegaan. Het eerst-verantwoordelijk 
beherend orgaan is uiteraard het college van burgemeester en wethouders. 
Met zoveel woorden gezegd: de controle strekt zich ook uit tot de financiële 
beheersdaden van dit college. De doelmatigheidsaspecten krijgen in de 
accountantscontrole gestalte door toe te zien op de maatregelen welke het 
college van burgemeester en wethouders heeft getroffen ter verzorging 
van een efficiënt beheer. 

De controle dient te worden opgedragen aan één of meer register-
accountants. In een 25-tal gemeenten is de controle thans opgedragen aan 
een eigen ambtelijke accountantsdienst. Ten einde een duidelijke aansluiting 
bij deze praktijk te verkrijgen, is thans expliciet in de wet de mogelijkheid 
opgenomen tot het instellen door de raad van een eigen gemeentelijke 
accountantsdienst. 

Een vraag waar in dit kader niet aan voorbij gegaan kan worden is of de 
onafhankelijkheid van de ambtenaar-accountant(s) wel voldoende is 
gewaarborgd. Als bestaande waarborgen gelden allereerst de wettelijke 
verplichting van de raad om regels met betrekking tot de controle vast te 
stellen en de opdracht aan gedeputeerde staten om deze regels aan de wet 
of aan krachtens de wet gegeven regels, te toetsen en verder de ambtelijke 
rechtspositie alsmede de in de wet vastgelegde verplichting tot rapportage 
naar de (buiten de ambtelijke organisatie staande) bestuursorganen. Voor 
een bepaling overeenkomstig het huidige artikel 265 ter, dat burgemeester 
en wethouders de werkzaamheden van de rekenplichtige ambtenaren te 
allen tijde aan een onderzoek kunnen onderwerpen is niet voldoende 
aanleiding meer. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid 
zonder enige twijfel reeds op grond van hun beheersfunctie met betrekking 
tot de financiën van de gemeente. De gemeenteambtenaren zijn bovendien 
ondergeschikt aan burgemeester en wethouders. Voor een bepaling 
overeenkomstig hetzelfde artikel, dat gedeputeerde staten te allen tijde een 
onderzoek van hunnentwege kunnen «gelasten» worden nog wel termen 
aanwezig geacht, hoewel de vaststelling van de rekening bij de raad is 
komen te liggen. In het voorgestelde artikel 214 is dan ook de bepaling 
opgenomen dat gedeputeerde staten te allen tijde een onderzoek kunnen 
instellen naar de wijze waarop de administratie en het beheer bedoeld in 
artikel 211, eerste lid, worden gevoerd. 
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De controle strekt zich, zoals eerder opgemerkt, ook uit tot de financiële 
beheersdaden van het college van burgemeester en wethouders. Om de 
onafhankelijkheid van de ambtenaar-accountant ten opzichte van dit 
college buiten elke vorm van twijfel te stellen, is nu in het derde lid van dit 
artikel benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van de gemeentelijke 
accountantsdienst in handen van de raad gelegd. Naast de eerder genoemde 
gemeenten die een eigen ambtelijke accountantsdienst hebben ingesteld, 
hebben twee gemeenten de controle opgedragen aan particuliere accoun-
tants terwijl voorts enkele gemeentelijke bedrijven door particuliere 
accountants worden gecontroleerd. De andere gemeenten worden thans 
gecontroleerd door het Accountantskantoor van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, ook wel genoemd het Verificatiebureau. De onafhanke-
lijkheid van de accountants verbonden aan dit bureau wordt in zeer hoge 
mate gewaarborgd door de omstandigheid dat ertussen de opdrachtgever(s) 
en de accountant in dienst van genoemd bureau geen hiërarchische 
verhouding bestaat. Formeel gezien ontvangt de bij het bureau werkzame 
registeraccountant zijn opdrachten van de bestuursorganen van de rechts-
persoon Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op de vraag of hij 
overigens in zijn oordeelsvelling wel voldoende onafhankelijk is kan 
gewezen worden op de waarborg, vervat in artikel 30, tweede lid, van de 
statuten van genoemde Vereniging, luidende als volgt: «De Vereniging 
waarborgt de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening van dit accoun-
tantskantoor». De praktijk geeft geen aanleiding deze waarborg als onvol-
doende aan te merken. Wellicht ten overvloede kan nog gewezen worden 
op de rechtspositie van de accountants van het hier bedoelde bureau, die 
materieel gelijkwaardig is aan de ambtelijke rechtspositie. Toepassing van 
de in het derde lid nu expliciet opgenomen mogelijkheid tot instelling van 
een gemeentelijke accountantsdienst houdt overigens in genen dele de 
impliciete toepassing van artikel 197 in. 

De inhoud van de artikelen 265 quater-265 sexies van de huidige 
gemeentewet kan voor zover nodig en voor zover niet strijdig met het 
onafhankelijke en deskundige karakter van de controle-functie, worden 
geïncorporeerd in de door de raad op te stellen controleregels. In dit 
verband past nog een kanttekening met betrekking tot artikel 265 quater, 
vierde lid, van de huidige gemeentewet waarin is bepaald dat omtrent de 
inrichting van verslagen, als in dit artikel bedoeld, door de Minister van 
Binnenlandse Zaken, gedeputeerde staten gehoord, voorschriften gegeven 
kunnen worden. Deze voorschriften zijn nimmer gegeven. Een verklaring 
voor dit feit kan zijn dat bij het opstellen van dit artikel, opgenomen in de 
Wet van 13 december 1950, Stb. K575, het oog van de wetgever nog te veel 
is gericht geweest op de oude wijze van controle, bestaande uit het 
opnemen van kas en boeken door niet-deskundigen, voor wie voorschriften 
met betrekking tot de inrichting van het procesverbaal van kasopneming 
wel moesten zijn geregeld. Nu de controle dient te geschieden door een 
deskundige past een dergelijke wetsbepaling niet meer. Hetzelfde geldt 
voor de in artikel 265 quater, eerste lid, vastgelegde controlefrequentie, die 
in strijd is met de onafhankelijkheid van de controledeskundige. Deze 
deskundige met zijn vakkennis, beroepsregels en erecode, zal en moet zelf 
kunnen bepalen op welke wijze en hoe vaak de controle zal worden 
uitgeoefend en hoe hij zijn verslag hieromtrent zal inrichten en doorzenden. 
Zo is ook de praktijk. De door de raad vast te stellen regels hebben een 
zelfde strekking als een aantal van de voor de rijksoverheid geldende 
regels, neergelegd in artikel 68 van de Comptabiliteitswet 1976. 

Hoofdstuk XV. De gemeentelijke belastingen 

Deze bepalingen zijn vrijwel gelijk aan de artikelen 269-303 van de 
huidige gemeentewet, ingevoerd bij de wet van 24 december 1970 (Stb. 
608) tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale 
belastingen. Ook de wijzigingen die deze artikelen nadien hebben ondergaan, 
zijn overgenomen. Hetzelfde geldt voor de aanvulling van artikel 219 zoals 
voorgesteld in het wetsvoorstel tot tijdelijke regeling van de limieten van 
de onroerend goedbelasting (kamerstukken II, 1984-1985, 18921). 
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Artikel 230 

Nu de «ontvanger» niet meer in het ontwerp voorkomt - verwezen zij in 
dit verband naar het voorgestelde artikel 211 — is het laatste gedeelte van 
de tekst van artikel 282 van de huidige gemeentewet niet in dit artikel 
overgenomen. 

Artikel 248 

Ingevolge artikel 17 van de Invorderingswet kan door of vanwege de 
Minister van Financiën geheel of gedeeltelijk afschrijving van belasting 
worden verleend alsmede uitstel van betaling. Doordat ingevolge artikel 
229 voor «Onze Minister van Financiën» moet worden gelezen: «de raad», 
is het verlenen van afschrijving en uitstel van betaling van belastingen in 
principe aan dat orgaan opgedragen. De praktijk heeft echter aangetoond 
dat de raad niet het geëigende orgaan is voor de uitvoering van die taak, 
welke nauw verband houdt met persoonlijke financiële omstandigheden 
van betrokkenen. Voorgesteld wordt daarom die bevoegdheden te geven 
aan burgemeester en wethouders. 

TITEL V. HET TOEZICHT OP HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE 

Inleiding 

In deze titel is een aantal algemene voorschriften bijeengebracht die het 
toezicht op de gemeentebesturen betreffen. De titel heeft dezelfde strekking 
als hoofdstuk XVI van de Provinciewet. Evenals in dat hoofdstuk zijn 
bepalingen opgenomen betreffende goedkeuring, schorsing en vernietiging 
van besluiten. De bemoeienis van rechterlijke instanties en administratief-
rechtelijke beroepsorganen met gemeentelijke bestuursactiviteiten, die ook 
wel als toezicht op het gemeentebestuur wordt aangemerkt doch die 
primair op rechtsbescherming van de individuele burger is gericht, valt 
buiten het bestek van deze titel. 

De toezichtsprocedure voor strafverordeningen is niet in deze titel 
opgenomen. Aangezien deze procedure nauw is verweven met de bekend-
making van verordeningen heeft zij een plaats gekregen in hoofdstuk VIII. 
Het samenbrengen van de toezichtsbepalingen in een afzonderlijke titel 
heeft als voornaamste motief, dat de bepalingen een algemene gelding 
hebben, zowel in de autonome sfeer als op het terrein van het medebewind. 
Alleen in uiterste noodzaak en alsdan uitdrukkelijk en gemotiveerd zal de 
bijzondere wetgever van deze algemene bepalingen kunnen afwijken. 

Bij de wet van 15 december 1966 (Stb. 564) tot wijziging van de gemeen-
tewet werden in de regeling inzake schorsing en vernietiging reeds ver-
schillende verbeteringen aangebracht, die in hoofdzaak waren ontleend 
aan het in 1950 verschenen rapport van de Commissie van advies inzake 
verhoogde rechtsbescherming (commissie-De Monchy), terwijl tevens 
rekening werd gehouden met de redactie van de overeenkomstige bepalin-
gen van de Provinciewet. De voorstellen van de commissie-De Monchy, die 
het goedkeuringsrecht betroffen, zijn, voor zover ze niet reeds bij de 
genoemde partiële wetswijziging zijn gerealiseerd, bij de voorbereiding 
van deze titel nader onder ogen gezien. Tevens is daarbij aandacht gegeven 
aan de beschouwingen van de door de Vereniging voor Administratief 
Recht ingestelde Commissie inzake algemene bepalingen van administratief 
recht, die in 1984 een vijfde, bijgewerkte druk van haar bekende rapport het 
licht deed zien. Voor algemene beschouwingen over het toezicht op de 
gemeentebesturen wordt verwezen naar paragraaf 2.4. van het algemeen 
deel van deze toelichting. 
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Hoofdstuk XVI. Voorafgaand toezicht 

Artikel 253 

Zoals in paragraaf 2.4.9 van het algemeen deel van de toelichting reeds 
is vemeld, is deze bepaling ontleend aan het voorschrift van artikel 132, 
derde lid van de Grondwet. Daarbij is ten opzichte van het Grondwetsartikel 
in zoverre een beperking aangebracht dat de woorden «of krachtens» zoals 
die in het Grondwetsartikel voorkomen, hier niet zijn overgenomen. Wij 
hebben dit gedaan omdat het ter bescherming van de gemeentelijke 
beleidsvrijheid gewenst is dat de gevallen waarin gemeentelijke besluiten 
aan preventief toezicht mogen worden onderworpen in de wet zelf worden 
genoemd. In het artikel wordt behalve de wet ook de provinciale verordening 
genoemd om daarmee duidelijk te maken dat ook op grond van deze 
verordeningen - zoals ook thans reeds het geval is - preventief toezicht op 
de gemeenten kan worden uitgeoefend. Bij het begrip voorafgaand toezicht 
moet worden gedacht aan figuren als goedkeu ring, toestemming, ontheffing, 
machtiging en verklaring van geen bezwaar. 

Artikelen 254-260 

Zowel in als buiten de gemeentewet komen bepalingen voor waarin 
besluiten van gemeentebesturen aan hogere goedkeuring - meestal die 
van gedeputeerde staten - worden onderworpen. Deze bepalingen komen 
uiteraard niet voor vervanging door een algemeen voorschrift of voor 
bijeenbrenging in één wetshoofdstuk in aanmerking. Er kunnen echter zeer 
wel algemene voorschriften worden geformuleerd betreffende de wijze 
waarop het goedkeuringsrecht in alle gevallen behoort te worden uitgeoe-
fend. Bovendien kunnen algemene wettelijke regels betreffende het beroep 
op de Kroon tegen de beslissing van gedeputeerde staten inzake de 
goedkeuring worden gegeven. 

Doordat zij in de gemeentewet zelf en in andere wetten veelvuldig van 
overeenkomstige toepassing worden verklaard, hebben de artikelen 
230-232, 235 en 236 van de huidige gemeentewet, die betrekking hebben 
op de goedkeuring door gedeputeerde staten van de besluiten van de 
gemeentebesturen betreffende bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen, feitelijk reeds een zekere algemene gelding verkregen. Deze bepalingen 
zijn dan ook in dit hoofdstuk tot uitgangspunt genomen. Voorts is in het 
hoofdstuk gestalte gegeven aan enkele algemene beginselen van goedkeu-
ringsrecht, die in de Provinciewet reeds uitdrukkelijk zijn neergelegd en tot 
dusver in het gemeenterecht als regels van ongeschreven recht in acht 
werden genomen. Naast de goedkeuring komen ook andere vormen van 
voorafgaand toezicht in de wetgeving voor zoals de toestemming, de 
ontheffing, de machtiging en de verklaring van geen bezwaar. De voor-
schriften die dit hoofdstuk bevat met betrekking tot de goedkeuring zijn op 
deze vormen van voorafgaand toezicht van overeenkomstige toepassing 
verklaard in artikel 260. 

In haar commentaar op het voorontwerp van de Werkgroep herziening 
gemeentewet stelt de VNG, dat het aanbeveling verdient te bepalen dat de 
intrekking van een besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, geen 
goedkeuring behoeft, tenzij uit de wet het tegendeel blijkt. De VNG doelt 
hierbij zowel op autonome als krachtens medebewind genomen besluiten. 

In haar in 1961 uitgebrachte rapport formuleerde de Commissie Territoriale 
Decentralisatie een aantal richtlijnen ter beperking van de bemoeienis van 
het hoger gezag met de lagere overheid. Een van die richtlijnen luidde als 
volgt: «Tenzij gewichtige belangen zich ertegen verzetten, behoort een 
lager orgaan dat, zonder daartoe door de wet verplicht te zijn, een bepaalde 
regeling heeft getroffen, zonder goedkeuring van het hoger gezag bevoegd 
te zijn deze regeling weer in te trekken, ook indien de regeling bij haar 
totstandkoming aan goedkeuring van hoger gezag was onderworpen». 
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Ook de Commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht 
(Commissie ABAR) wijdde in de vierde druk van haar rapport een beschou-
wing aan deze problematiek (het z.g. actus contrarius-beginsel; blzz. 
112-114). De Commissie was, mede gelet op de jurisprudentie terzake, van 
oordeel, dat niet in zijn algemeenheid kan worden gezegd, dat voor de 
intrekking van een besluit dezelfde formele vereisten gelden als voor het 
besluit zelf. Op een wijziging van een besluit is naar haar oordeel het actus 
contrarius-beginsel wèl van toepassing. De Commissie achtte het van 
belang, dat de wetgever zich hij de voorbereiding van nieuwe wettelijke 
regelingen er telkens rekenschap van geeft, in hoeverre de aan een be-
schikking zelf te stellen waarborgen ook dienen te gelden voor wijziging en 
intrekking. In de vijfde druk van haar rapport (blzz. 227-228) handhaaft de 
commissie deze opvatting. Met deze opvatting kunnen wij instemmen. 

De vraag is of de Gemeentewet een algemene, ook voor de medebe-
windswetgeving geldende bepaling zou moeten bevatten van de strekking 
zoals door de VNG bedoeld. Wij achten dit ongewenst. Of het actus 
contrarius-beginsel geldt voor de intrekking van besluiten, is een algemeen 
administratiefrechtelijk vraagstuk dat niet al leen op het goedkeu ringsvereiste 
betrekking heeft. Voor het antwoord op deze vraag dient de strekking van 
het in te trekken besluit mede bepalend te zijn. Wel zijn wij van mening, dat 
in het algemeen, indien een besluit van het gemeentebestuur aan goedkeu-
ring is onderworpen, voor de intrekking van dat besluit niet het goedkeu-
ringsvereiste geldt. Er kunnen echter redenen zijn om van dat beginsel af te 
wijken. In dat geval verdient het aanbeveling, dat de wet dit uitdrukkelijk 
aangeeft. Voorbeelden hiervan zijn voor wat betreft de autonomie het 
afschaffen van gemeentelijke belastingen (artikel 217, eerste lid, juncto 215) 
en voor wat betreft het medebewind het intrekken van bestemmingsplannen 
(artikel 35 Wet op de Ruimtelijke Ordening). 

Artikel 254 

Deze bepaling komt globaal genomen overeen met artikel 161 van de 
Provinciewet. Ingevolge artikel 5, onderdeel a, wordt «gemeentebestuur» 
gebezigd als collectieve term voor de gemeentelijke organen. Onder 
gemeentebestuur kunnen dus ook worden verstaan commissies en 
ambtenaren indien aan hen bestuursbevoegdheden zijn overgedragen. 
Deze bepaling leidt er dus toe, dat, indien voor het nemen van een besluit 
door de raad of door het college van burgemeester en wethouders een 
goedkeuring door gedeputeerde staten vereist is, een dergelijke goedkeuring 
ook nodig is, indien een commissie of een ambtenaar ingevolge delegatie 
een zodanig besluit heeft genomen. 

Het bepaalde in artikel 217, derde lid, - op grond waarvan de Kroon bij 
goedkeuring van een besluit van de raad tot het instellen van een gemeen-
telijke belasting een termijn daarvoor kan stellen indien de raad dat niet 
heeft gedaan - houdt geen afwijking in van deze bepaling. Dat artikel heeft 
immers geen betrekking op een goedkeuring voor een bepaalde termijn, 
maar het regelt naast de goedkeuring van een raadsbesluit de werkingsduur 
daarvan. 

De commissie-ABAR besteedt in haar rapport (vijfde druk blzz. 274-277) 
aandacht aan de figuur van de voorwaardelijke goedkeuring en concludeert 
tot de ongeoorloofdheid daarvan, ongeacht of de voorwaarde een ontbin-
dend of opschortend karakter heeft dan wel als verplichtend voorschrift 
beschouwd kan worden. Met deze conclusie kan worden ingestemd. Op 
grond hiervan is ook de voorwaardelijke goedkeuring verboden. 

Artikel 255 

Ook in dit artikel wordt een in het algemeen in de praktijk reeds in acht 
genomen regel van goedkeuringsrecht vastgelegd. Het artikel is ontleend 
aan artikel 162 van de Provinciewet, zij het dat duidelijkheidshalve daaraan 
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in navolging van de commissie-ABAR is toegevoegd, dat niet alleen de 
aard maar ook de inhoud van het besluit zich tegen gedeeltelijke goedkeuring 
kan verzetten. 

Het in het artikel vermelde criterium zal in de praktijk een nadere omlijning 
moeten verkrijgen. In het algemeen kan worden gezegd, dat voor splitsing 
van een besluit in een goed te keuren en een niet goed te keuren gedeelte 
geen plaats is, indien het besluit als ondeelbaar moet worden beschouwd, 
waarbij de bedoeling van het betreffende orgaan mede een rol kan spelen. 
Op deze plaats kan er reeds op worden gewezen dat indien gedeputeerde 
staten een gedeelteljike goedkeuring overwegen, gelegenheid moet 
worden geboden aan het gemeentebestuur tot overleg. Dit wordt in artikel 
256 voorgeschreven. In dat overleg kan dan de kwestie van deelbaarheid 
van het besluit een afzonderlijk discussiepunt vormen naast de vraag of 
onthouding van goedkeuring aan een deel van het besluit gerechtvaardigd 
is. 

Artikel 256 

Ofschoon het bijna als vanzelfsprekend kan worden beschouwd, dat het 
hogere orgaan bij gehele of gedeeltelijke onthouding zijn beslissing 
motiveert, is deze bepaling, vooral omdat zij het karakter heeft van een 
waarborg voor de gemeentebesturen, gehandhaafd. Uit het artikel, dat niet 
alleen betrekking heeft op (gehele of gedeeltelijke) onthouding van goed-
keuring maar ook op gedeeltelijke goedkeuring, volgt dat in geval van 
gedeeltelijke goedkeuring zowel de splitsing van het ter goedkeuring 
ingezonden besluit als weigering van goedkeuring van het betreffende deel 
van het besluit dient te worden gemotiveerd. 

Een ander vereiste dat voortvloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel is, dat 
met het gemeentebestuur overleg wordt gepleegd indien gedeeltelijke 
goedkeuring of onthouding van goedkeuring wordt overwogen. Het 
gemeentebestuur wordt daardoor in de gelegenheid gesteld het toezicht-
houdend orgaan van de juistheid van het genomen besluit te overtuigen 
dan wel naar aanleiding van de bezwaren van het toezichthoudend orgaan 
het besluit in heroverweging te nemen. 

Artikel 257 

' Vergelijk: Kb. 29 november 174, AB. 1984, 
561. CV.; Kb. 26 juni 1936, AB. 647, G. 4428, 
WGB. 296; Kb. 21 november 1983, nr. 16, AB. 
1984, 137. 

In dit artikel is de inhoud van de artikelen 230 en 231 van de huidige 
gemeentewet gecombineerd. In afwijking van het bepaalde in eerstgenoemd 
artikel wordt voorgesteld als aanvangstijdstip van de termijn van drie 
maanden vast te stellen dat van verzending van het besluit aan gedeputeerde 
staten. Onder de dag van aanbieding wordt blijkens de jurisprudentie1 

verstaan de dag, waarop gedeputeerde staten het besluit ontvangen. 
Aangezien dit tijdstip niet altijd aan het gemeentebestuur exact bekend is, 
verdient het aanbeveling het tijdstip van verzending als uitgangspunt te 
nemen. Het bezwaar dat hiertegen van de zijde van het Interprovinciaal 
Overleg is gevoerd, te weten dat er problemen kunnen rijzen met betrekking 
tot het vaststellen van de verzenddatum, kunnen wij niet delen. De ver-
zenddatum pleegt in de wetgeving vrij algemeen bepalend te zijn voor het 
ingaan van bijvoorbeeld beroepstermijnen. Mochten deze problemen zich 
voordoen doordat een gemeentebestuur geen verzenddatum heeft vermeld, 
dan zal die datum uit het stempel van ontvangst zijn af te leiden. 

Bij de regeling van de mogelijkheid tot verdagen is er rekening gehouden 
met het in artikel 256 voorgeschreven overleg. Met het oog daarop hebben 
gedeputeerde staten het recht de goedkeuringstermijn met drie maanden 
verlengen. Aangenomen wordt dat het overleg binnen die periode kan 
leiden tot een voldoende inzicht van gedeputeerde staten in de bezwaren, 
die naar het oordeel van het gemeentebestuur verbonden zijn aan gedeel-
telijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring. 
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Artikel 258 

In de voorgestelde redactie is het gemeentebestuur tot de instelling van 
beroep gerechtigd. Ingevolge de bepalingen in hoofdstuk IX en X betref-
fende de relatieve competentie van de raad en het college van burgemeester 
en wethouders, is de raad in deze gevallen het bevoegd orgaan. De raad 
kan deze bevoegdheid wel overdragen aan burgemeester en wethouders. 
Er is van afgezien het recht om beroep in te stellen uitsluitend toe te 
kennen aan het orgaan welks besluit aan goedkeuring onderworpen is, 
onder meer omdat dit met zich zou kunnen brengen dat dan commissies en 
ambtenaren aan wie bestuursbevoegdheden zijn overgedragen, hiertoe 
zelfstandig zouden kunnen overgaan. 

Er is gekozen voor Kroonberoep in plaats van Arob-beroep omdat de 
derde richtlijn van de «Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep of 
beroep op de Kroon» (Staatscourant 23 maart 1981, nr. 56) zegt, dat het de 
voorkeur verdient de beslissing over de verantwoordelijkheid voor of de 
inhoud van het beleid waarbij alleen overheidsorganen betrokken zijn, op 
te dragen aan een hoger bestuursorgaan, terwijl in hoogste instantie 
hierover de Kroon kan oordelen. 

In een aantal reacties op het voorontwerp van de Werkgroep herziening 
gemeentewet wordt de vraag gesteld, waarom niet een beroepsrecht is 
toegekend aan derde-belanghebbenden. Dat wij, ook in het onderhavige 
ontwerp, geen beroepsrecht voor derde-belanghebbenden tegen de 
beslissing omtrent goedkeuring hebben willen creëren is ingegeven door 
de volgende overwegingen. Indien het onderliggende besluit van het 
gemeentebestuur een beschikking in de zin van de Wet Arob is, is tegen de 
goedkeuringsbeslissing eveneens Arob-beroep mogelijk. Het treffen van 
een aanvullende voorziening voor derde-belanghebbenden is dan niet 
nodig. Indien tegen het onderliggende besluit van het gemeentebestuur 
geen Arob-beroep mogelijk is, is er naar ons oordeel ook geen aanleiding 
de derde-belanghebbende de mogelijkheid van beroep tegen de goedkeu-
ringsbeslissing te geven. In die gevallen gaat het immers bij voorbeeld om 
een rechtshandeling naar burgerlijk recht of een besluit van algemene 
strekking, waartegen - buiten het geval van goedkeuring - óók geen 
beroep openstaat voor derde-belanghebbenden. 

Artikel 258a 

Zoals in het algemeen deel is uiteengezet, zal het sporadisch voorkomen 
dat een gemeentelijk besluit onderworpen wordt aan rijksgoedkeuring. In 
het algemeen kan goedkeuring, indien nodig, het beste aan gedeputeerde 
staten worden opgedragen omdat zij het dichtst bij de gemeente staande 
gezag zijn. In de gevallen waarin echter rijksgoedkeuring geboden is, 
kunnen wel enkele algemene regels worden gesteld die naast de regels van 
de artikelen 254-256, van belang zijn voor een juiste toepassing van het 
goedkeuringsrecht. Voor wat betreft de ministeriële goedkeuring kan in dit 
opzicht zonder bezwaar worden aangesloten bij de regels die voor goed-
keuring door gedeputeerde staten gelden. In artikel 258a zijn dan ook de 
artikelen 257 en 258 van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Artikel 259 

Voor wat betreft de Kroongoedkeuring kan niet zonder meer worden 
aangesloten bij de artikelen 257 en 258. Zo is het niet gewenst de Kroon 
aan een fatale termijn te binden. Reeds de omstandigheid, dat onthouding 
van goedkeuring eerst na raadpleging van de Raad van State kan geschieden, 
verzet zich hiertegen. Anderzijds verdient het aanbeveling door het stellen 
van een termijn van orde de Kroon tot bespoediging van haar beslissing 
aan te sporen. Er wordt de Kroon een termijn van drie maanden gegund 
om tot een beslissing te komen. Indien de Raad van State wordt ingeschakeld, 
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zal deze termijn echter veelal niet voldoende zijn. Met het oog daarop kan 
de Kroon door verdaging de beslissingstermijn met ten hoogste zes 
maanden verlengen. In verband met de reeds eerder besproken gewenste 
coördinerende rol van de Minister van Binnenlandse Zaken ter bevordering 
van een goed functioneren van de gemeenten en gelet op het zware 
karakter van (onthouding) van Kroongoedkeuring, is voorgeschreven dat 
een voordracht tot een (gedeeltelijk) afwijzende beslissing door of met 
medewerking van de Minister van Binnenlandse Zaken moet worden 
gedaan. 

De toepasselijkverklaring van artikel 26, tweede lid, en daarmee ook van 
artikel 62 van de Wet op de Raad van State, houdt, evenals dat in artikel 
271, derde lid, van de huidige gemeentewet voor gemeentelijke belasting-
verordeningen is voorgeschreven, in, dat de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur is belast met de voorbereiding van het door de Raad van State 
uit te brengen advies. Deze procedure vormt een extra waarborg voor de 
gemeente en is reeds om die reden van belang. 

Artikel 260 

De bijzondere wetgeving kent verschillende vormen van preventief 
toezicht die sterke gelijkenis tonen met de goedkeuring. Het is uit een 
oogpunt van duidelijkheid voor de burgers en de gemeenten gewenst dat 
de wetgever zich niet onnodig van verschillende vormen bedient voor 
dezelfde figuur. Waar mogelijk zou als vorm van preventief toezicht 
gekozen moeten worden voor de goedkeuring. De bepalingen van hoofdstuk 
XVI zijn, zoals hierboven al is gezegd, mede van toepassing op goedkeuring 
ingevolge medebewindswetgeving. In artikel 255 zijn de bepalingen van dit 
hoofdstuk van overeenkomstige toepassing verklaard op andere vormen 
van preventief toezicht zoals toestemming, ontheffing, machtiging en 
verklaring van geen bezwaar. Aldus wordt reeds enige uniformering ten 
aanzien van de verschillende vormen van preventief toezicht bewerkstelligd. 
Uiteraard kan de wetgever van het bepaalde in dit hoofdstuk afwijken, doch 
een dergelijke afwijking dient uitdrukkelijk en gemotiveerd te geschieden. 

Hoofdstuk XVII. De vernietiging van besluiten 

Artikel 261 

Artikel 185 van de huidige gemeentewet maakt het mogelijk dat de Kroon 
besluiten van de raad en van burgemeester en wethouders vernietigt 
wegens strijd met de wet of het algemeen belang. Uit artikel 64b van de 
huidige gemeentewet vloeit verder voort dat ook besluiten van commissies 
waaraan bestuursbevoegdheden zijn toegekend, vernietigd kunnen 
worden. Ingevolge artikel 211 van de huidige gemeentewet kunnen verder 
besluiten van ambtenaren aan wie de uitvoering van bepalingen van 
raadsbesluiten is opgedragen, worden vernietigd. De huidige gemeentewet 
kent echter niet de mogelijkheid van vernietiging van door de burgemeester 
genomen besluiten. Wel is in de wetgeving in een enkel geval voorzien in 
de vernietigbaarheid van een bijzondere categorie van besluiten van de 
burgemeester. Gewezen kan bij voorbeeld worden op artikel 13 van de Wet 
bescherming bevolking op grond waarvan door de burgemeester in het 
belang van de bescherming van de bevolking in zijn gemeente vastgestelde 
verordeningen vernietigd kunnen worden. 

De reden waarom in 1851 geen vernietigingsrecht ten aanzien van de 
besluiten van de burgemeester in de gemeentewet werd opgenomen, moet 
waarschijnlijk worden gezocht in de opvatting van Thorbecke over de 
verhouding tussen burgemeester en regering, waarbij een vrij sterk accent 
lag op de positie van de burgemeester als rijksagent in de gemeente. In 
deze verhouding bestond aan een formeel vernietigingsrecht minder 
behoefte. Bij de behandeling van het wetsontwerp dat leidde tot de 
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gemeentewetsherziening van 1931, werd een amendement, ertoe strekkende 
de besluiten van de burgemeester onder het vernietigingsrecht te brengen, 
met 38 tegen 37 stemmen verworpen. Uit de parlementaire geschiedenis 
blijkt, dat aan deze beslissingen geen principiële motieven ten grondslag 
lagen. De Minister van Binnenlandse Zaken meende, dat door de instelling 
van een vernietigingsrecht de subtiele verhouding tussen de burgemeester 
en de regering verstoord zou worden. Theoretisch was er naar zijn mening 
wel iets voor te zeggen, maar de vraag was, hoe het praktisch zou werken'. 

Door de wetswijziging van 1931 werd de positie van de burgemeester als 
gemeentelijk orgaan geaccentueerd. De ontwikkeling na 1931 heeft die 
accentverschuiving nog versterkt. De wijziging van de gemeentewet, 
waarbij voor de burgemeester een verantwoordingsplicht jegens de raad 
voor het door hem gevoerde bestuur werd ingesteld (Wet van 13 november 
1969, Stb. 535), wijst in dezelfde richting. Er is dan ook nu geen goede 
reden meer aan te voeren die rechtvaardigt dat de besluiten van andere 
gemeentelijke organen wel, doch die van de burgemeester niet aan het 
algemene vernietigingsrecht van de Kroon zijn onderworpen. Dit ontwerp 
spreekt in het voorgestelde artikel 261 dan ook van de besluiten van «het 
gemeentebestuur», waaronder, zoals uit de begripsbepaling van artikel 5, 
onderdeel a, volgt, niet alleen de drie algemene gemeentelijke bestuurs-
organen doch ook andere colleges of personen die gemeentelijke bestuurs-
bevoegdheden uitoefenen (zoals commissies en ambtenaren) moeten 
worden verstaan. 

Als gronden waarop vernietiging kan plaatsvinden, noemt artikel 185 van 
de huidige gemeentewet in navolging van artikel 154 van de oude, vóór 
1983 geldende, Grondwet strijd met de wet en strijd met het algemeen 
belang. Blijkens de toepassing van het vernietigingsrecht is de term «wet» 
steeds in formele zin opgevat. Deze interpretatie levert in de praktijk weinig 
problemen op, omdat strijd met andere dan formeelwettelijke voorschriften 
in de gevallen, waarin voor vernietiging aanleiding is, in de regel kan 
worden herleid tot strijd met het algemeen belang. Dit betekent echter niet, 
dat de wijze waarop de twee vernietigingsgronden ten opzichte van elkaar 
afgebakend worden, van weinig belang is. De onjuistheid van een gemeen-
telijk besluit is immers evidenter, waar duidelijk strijdigheid met een 
algemeen verbindend voorschrift kan worden aangetoond, dan wanneer de 
motivering moet zijn, dat het besluit indruist tegen het - onvermijdelijk een 
vagere inhoud hebbende - algemeen belang. Vanuit dit gezichtspunt is de 
noodzaak om strijd met een lagere regeling tot strijd met het algemeen 
belang te herleiden te betreuren. 

De commissie-ABAR stelde reeds in eerdere versies van haar rapport 
voor de gebleken bezwaren op te lossen door de woorden «strijd met de 
wet» te vervangen door «strijd met het recht», in het voetspoor van de in 
1963 tot stand gekomen wijziging van de cassatiegronden (wet van 20 juni 
1963, Stb. 272). Aan dit voorstel is gevolg gegeven. Enerzijds wordt 
hiermede het niet van betekenis ontblote onderscheid tussen strijd met 
rechtsregels en strijd met niet door rechtsregels gewaarborgde openbare 
belangen gehandhaafd, anderzijds kan de vernietiging van besluiten die in 
strijd zijn met de voorschriften die niet in een formele wet zijn vervat, 
rechtstreeks op grond van deze strijdigheid plaatsvinden. Bovendien 
schept de nieuwe formulering de mogelijkheid om een besluit, waarbij een 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur wordt geschonden, te vernietigen 
wegens strijd met het recht. Ook in het kader van de grondwetsherziening 
in 1983 is voor deze nieuwe formulering gekozen. Artikel 132, vierde lid, 
van de herziene Grondwet bepaalt dat vernietiging alleen kan geschieden 
bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
Artikel 261 van dit ontwerp sluit dus aan bij deze grondwetsbepaling. 

De schorsingsbevoegdheid is afzonderlijk in het tweede lid neergelegd. 

W30 "^M-ll^^^fs^Two A r t i k e l 1 8 5 ' e e r s t e l i d ' v a n d e h u i d i g e gemeentewet wekt ten onrechte de 
2042-2078,2080-2103,2106-2130 Bijl. Hand indruk, dat voorwaarde voor schorsing is, dat het desbetreffende besluit in 
129/30 en 30/31,45; Hand. 30/31, biz. 175-180. strijd is met de wet of het algemeen belang. In de nieuwe redactie komt tot 
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uitdrukking, dat schorsing kan plaatsvinden indien onderzocht wordt, of er 
aanleiding tot vernietiging is. De VNG stelt voor te bepalen, dat een besluit 
tot intrekking van een besluit niet kan worden vernietigd, tenzij het besluit 
naar zijn aard niet voor intrekking vatbaar is. Hoewel wij van oordeel zijn, 
dat met de vernietiging van intrekkingsbesluiten grote terughoudendheid 
moet worden betracht, menen wij, dat een bepaling als door de VNG 
voorgesteld niet in de Gemeentewet moet worden opgenomen. Wij 
verwijzen in dit verband naar het rapport van de Commissie ABAR (vijfde 
druk, blzz. 317-329), waarin wordt opgemerkt dat de vernietiging van 
intrekkingsbesluiten niet behoort te worden uitgesloten. De commissie 
noemt daarbij ook enkele voorbeelden van intrekkingsbesluiten die door de 
Kroon zijn vernietigd. 

Artikel 262 

Aan gedeeltelijke vernietiging van een besluit kunnen dezelfde bezwaren 
verbonden zijn als aan gedeeltelijke goedkeuring. Ook van gedeeltelijke 
vernietiging kan het gevolg zijn, dat het overblijvende, niet vernietigde deel 
van het besluit niet als door het gemeentebestuur gewild kan worden 
beschouwd. Daarom mag ook in dit geval worden geëist, dat het besluit 
zich voor een gesplitste behandeling moet lenen. Ook de Commissie ABAR 
heeft in haar rapport een regel van deze strekking geformuleerd. 

Artikel 263 

Het eerste lid is, behoudens een kleine redactionele wijziging, gelijk aan 
artikel 185a, eerste lid, van de huidige gemeentewet. Het tweede lid is 
gelijkluidend aan het tweede lid van artikel 185a. Dit is opnieuw vastgesteld 
bij de Wet van 1 mei 1975, Stb. 283, tot wijziging van de Wet op de Raad 
van State en een aantal andere wetten. De strekking daarvan was elke 
twijfel weg te nemen of ook het indienen van een bezwaarschrift onder 
deze bepaling valt. 

Artikel 264 

Dit artikel wijkt op een enkel punt af van artikel 185b van de huidige 
gemeentewet. Doel van genoemd artikel 185b was het verlenen van 
voorrang aan het rechtsoordeel van de rechter boven dat van de Kroon. 
Hierbij zij opgemerkt, dat een uitspraak van de rechter met betrekking tot 
een bepaald besluit alleen dan mede de verordening betreft, die aan dit 
besluit ten grondslag ligt, indien de onverbindendheid van de verordening 
is aangevoerd en door de rechter uitdrukkelijk is afgewezen. Vervallen is de 
zinsnede «waartegen beroep is ingesteld dat door de rechter ongegrond is 
verklaard» omdat dit geval al bestreken wordt door de zinsnede «Een 
besluit waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan». 

Aan deze bepaling is toegevoegd de zinsnede «waarbij een in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd» omdat dit 
geval zich bij toepassing van bestuursdwang nog wel eens voordoet en 
niet bestreken wordt door artikel 185b van de huidige gemeentewet. 

Artikel 265 

Bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 15 november 1966 
(Stb. 564), was voorgesteld de in artikel 237, eerste lid, van de huidige 
gemeentewet vervatte beperking van het vernietigingsrecht ten aanzien 
van besluiten betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen te laten 
vervallen, aangezien daaraan bij de nieuwe regeling in artikel 190 van de 
huidige gemeentewet inzake de gevolgen van vernietigde besluiten geen 
behoefte meer bestond. De Tweede Kamer sprak zich echter uit voor 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19403, nr. 3 182 



handhaving van de beperkte termijn van vernietiging. Dit oordeel is als 
uitgangspunt voor het onderhavige artikel aanvaard. In artikel 230 van de 
huidige gemeentewet geldt de termijn van 3 maanden waarbinnen een 
eventuele schorsing of vernietiging moet plaats vinden voor de in artikel 
228 aan goedkeuring onderworpen besluiten betreffende privaatrechtelijke 
rechtshandelingen en voor enkele andere categorieën van besluiten die 
voorheen goedkeuring behoefden. Er is echter geen reden, waarom deze 
termijn voor de vernietigbaarheid niet eveneens zou moeten gelden voor 
alle overige besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshande-
lingen. De nieuwe bepaling is daarom niet meer enumeratief, maar 
algemeen geformuleerd. Voorts wordt niet gesproken van besluiten 
«betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen» maar van besluiten «tot 
het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen». Dit impliceert, dat 
besluiten, houdende algemene regels inzake het verrichten van een 
bepaalde rechtshandeling en besluiten tot delegatie buiten het artikel 
vallen. Ten aanzien van deze besluiten geldt namelijk de ratio voor de 
termijn van 3 maanden, te weten de rechtszekerheid, niet. 

Artikel 266 

De inhoud van dit artikel is in hoofdzaak gelijk aan die van artikel 76, 
tweede tot en met vierde lid, van de huidige gemeentewet dat in Titel III, 
Van den Burgemeester, is opgenomen. Uit een oogpunt van systematiek 
verdient het de voorkeur de speciale taak, die de burgemeester met 
betrekking tot de toepassing van het vernietigingsrecht toekomt, bij de 
algemene bepalingen betreffende vernietiging een plaats te geven, zoals in 
overeenkomstige zin reeds in de Provinciewet is geschied. 

In de nieuwe redactie moet de burgemeester van zijn bevoegdheid een 
besluit ter vernietiging voor te dragen binnen twee dagen nadat het te 
zijner kennis is gekomen, gebruik maken. Met name van besluiten die 
krachtens delegatie zijn genomen, zal de burgemeester niet altijd terstond 
op de hoogte kunnen zijn. Daarom is de termijn verlengd, van één naar 
twee dagen en is voorts bepaald, dat die termijn pas begint te lopen vanaf 
het moment waarop de burgemeester kennis heeft kunnen nemen van het 
besluit. 

Het directe rechtsgevolg van het optreden van de burgemeester is, dat 
het besluit niet mag worden uitgevoerd. Verzekerd dient dus te zijn, dat het 
tot uitvoering van het besluit aangewezen orgaan weet hiertoe niet gerech-
tigd te zijn. In het algemeen is dat orgaan het college van burgemeester en 
wethouders, zodat een formele kennisgeving ter zake overbodig is. Is 
echter een ander orgaan, bij voorbeeld een commissie met de uitvoering 
belast, dan zal dit orgaan van het ingrijpen van de burgemeester in kennis 
moeten worden gesteld. 

Artikel 76, derde lid, van de huidige gemeentewet, schrijft aan gedepu-
teerde staten thans voor «terstond» verslag van de zaak te doen aan de 
Kroon. Het lijkt gewenst op dit punt een meer concrete tijdsbepaling te 
formuleren. In het voorgestelde artikel wordt van gedeputeerde staten 
verlangd, dat zij binnen een week hun advies inzenden. Bij een langere 
termijn zal het de Kroon in het algemeen niet mogelijk zijn om binnen een 
maand na het nemen van een besluit tot een verantwoorde beslissing 
inzake schorsing of vernietiging te komen. De termijn (van orde) van een 
week moet ruim genoeg geacht worden, aangezien het advies van gedepu-
teerde staten geen finaal advies behoeft te zijn; volstaan kan worden met 
het in overweging nemen van schorsing ten behoeve van nader onderzoek. 
De bezwaren die met name van de zijde van het Interprovinciaal Overleg 
zijn gemaakt tegen deze termijn, hebben ons niet overtuigd. De termijn van 
een week betekent immers niet een verkorting van de termijn, maar een 
nadere concretisering van wat bedoeld wordt met «terstond». Hierbij zij 
aangetekend, dat procedures zoals in dit artikel bedoeld zich slechts zelden 
voordoen. Indien zich een dergelijk geval voordoet, moet het naar ons 
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oordeel mogelijk zijn, dat gedeputeerde staten hierover binnen een week 
hun (voorlopig) standpunt bepalen. Volgens de nieuwe redactie zenden 
gedeputeerde staten de stukken niet in bij de Kroon, doch, zoals in de 
praktijk al geschiedt, bij de betrokken minister. 

Artikel 267 

Dit artikel regelt de duur van de schorsing. In het tweede lid is de 
mogelijkheid van verlenging van de schorsing, die thans blijkens het 
tweede lid van artikel 186 van de huidige gemeentewet verondersteld 
wordt te bestaan, uitdrukkelijk vastgelegd. De mogelijkheid, neergelegd in 
het vierde lid, om in het daar genoemde geval na afloop van de termijn van 
een jaar de schorsing alsnog eenmaal te verlengen met ten hoogste drie 
maanden, is in de huidige gemeentewet niet opgenomen. Opneming van 
deze mogelijkheid wordt noodzakelijk geacht, nu artikel 268, tweede lid, 
juncto artikel 267, derde lid, in tegenstelling tot de huidige gemeentewet 
een fatale termijn stelt voor de vernietiging van geschorste besluiten. Het 
vijfde lid komt overeen met hetgeen hieromtrent bepaald is in het tweede 
lid van artikel 187 van de huidige gemeentewet. De strekking ervan is te 
voorkomen, dat de schorsing van een besluit waartegen beroep is ingesteld, 
zou komen te vervallen, terwijl nog niet onherroepelijk op het beroep is 
beslist en de Kroon dus nog geen mogelijkheid tot vernietiging heeft 
gehad. De termijn van drie maanden na de onherroepelijke uitspraak dient 
om te vermijden, dat het besluit in werking zou treden, terwijl de Kroon 
wellicht nog vernietiging overweegt. Uiteraard is deze bepaling slechts van 
belang voor die gevallen waarin het beroep geen schorsende werking heeft 
of de aangevochten beschikking in het kader van beroep niet kan worden 
geschorst. 

Artikel 268 

Dit artikel is opgenomen met het oog op de rechtszekerheid. Het is met 
name voor het gemeentebestuur maar ook voor de burgers voor zover 
deze belang hebben bij het besluit van het gemeentebestuur, van groot 
belang dat indien een schorsing niet gevolgd is door een vernietiging, het 
aangevochten besluit onherroepelijk vaststaat en dus niet na verloop van 
zekere tijd alsnog vernietigd wordt. Uiteraard kan met deze bepaling niet 
worden bereikt dat ook de rechter het desbetreffende besluit ontziet. Maar 
de rechter toetst niet aan het algemeen belang en het is juist vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang, die in de gevallen waarin een 
besluit reeds geschorst is geweest, onaanvaardbaar is uit het oogpunt van 
rechtszekerheid. 

Artikel 269 

In het eerste lid van dit artikel is het rechtsgevolg van de schorsing op 
gelijke wijze omschreven als in artikel 187, eerste lid, van de huidige 
gemeentewet. Met betrekking tot het tweede lid wordt verwezen naar de 
toelichting op artikel 273. 

Artikel 270 

Gehandhaafd is het voorschrift van artikel 188 van de huidige gemeente-
wet, dat het aflopen van de schorsing van een afgekondigd besluit door het 
gemeentebestuur bekend moet worden gemaakt. 

Artikel 271 

In het eerste lid wan deze bepaling is artikel 186, derde lid, van de huidige 
gemeentewet ongewijzigd overgenomen. In het tweede lid is de plicht tot 
voorafgaand overleg neergelegd op analoge wijze als in artikel 256 ten 
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aanzien van de goedkeuring. Wellicht ten overvloede vestigen wij er de 
aandacht op, dat gelegenheid tot het hierbedoelde overleg zal moeten 
worden geboden in de periode waarin de betrokken minister het ontwerp-
besluit tot vernietiging voorbereidt. Na de voordracht tot vernietiging, 
bereidt de Afdeling voor de geschillen van bestuur het advies van de Raad 
van State omtrent het ontwerp-besluit voor. De Afdeling kan dan het 
betrokken gemeentebestuur opnieuw in de gelegenheid stellen zijn 
standpunt ter zake kenbaar te maken. Het derde lid vermeldt niet langer de 
verplichting tot het met redenen omkleden van schorsingsbesluiten, nu in 
artikel 261 van dit ontwerp het algemene motief voor schorsing, nl. het 
aanhangig zijn van een onderzoek of er reden tot vernietiging bestaat, 
reeds is aangegeven. Waar in de praktijk een nadere motivering niet pleegt 
te worden gegeven en ook niet als waarborg voor het gemeentebestuur 
noodzakelijk is, kan de genoemde verplichting vervallen. 

Artikel 273 

De artikelen 273 en 274 regelen de gevolgen van vernietiging. 
De artikelen 190 en 191 van de huidige gemeentewet laten onduidelijkheid 

bestaan over de vraag of de vernietiging zich behalve tot de rechtsgevolgen 
ook uitstrekt tot de - reeds ingetreden - feitelijke gevolgen van het vernie-
tigde besluit, zoals bij voorbeeld bouwactiviteiten, verricht op grond van 
een achteraf vernietigde bouwvergunning. De Hoge Raad heeft bij arrest 
van 28 februari 1975 (ARB 128) intussen die onduidelijkheid weggenomen 
door de uitspraak dat de vernietiging zich slechts uitstrekt tot de rechtsge-
volgen van het vernietigde besluit. Wij achten deze uitspraak juist omdat 
vernietiging naar haar aard slechts op rechtsgevolgen betrekking kan 
hebben. Dat betekent wel dat ongedaanmaking van de feitelijke gevolgen 
in de regel afhankelijk is van een nadere beslissing van het gemeentebestuur. 
Wanneer bijvoorbeeld een besluit van een gemeentebestuur tot bestrating 
van een plantsoen wordt vernietigd, zal het gemeentebestuur moeten 
beslissen wat er in verband met de vernietiging verder moet gebeuren. 
Hetzelfde geldt, indien het vernietigde besluit een derde betrof, bij voorbeeld 
een bouwvergunning die was verleend. De beslissing zal dan gaan over de 
vraag of bestuursdwang dient te worden toegepast ter amovering van een 
eventueel opgericht bouwwerk. Een andere mogelijkheid is, dat op grond 
van het vernietigde besluit met een derde een overeenkomst is gesloten. 
Ook dan zal moeten worden beslist welke feitelijke gevolgen aan de 
vernietiging moeten worden verbonden. Voor het laatste, geheel op het 
terrein van het burgerlijk recht gelegen geval lijkt een nadere regeling van 
de gevolgen bij de wet gewenst. Deze regeling is in artikel 273, tweede lid, 
opgenomen. 

Overeenkomstig het bovenstaande is in het eerste lid uitdrukkelijk 
bepaald dat vernietiging met terugwerkende kracht de rechtsgevolgen van 
het vernietigde besluit teniet doet. De bepaling in de slotzin van het eerste 
lid is analoog aan het huidige artikel 190 (slot): « voor zover bij Ons 
besluit niet anders is bepaald». Hetgeen de Kroon bepaalt over het al dan 
niet in stand blijven van de rechtsgevolgen heeft natuurlijk indirect wel 
betekenis voor het door het betrokken orgaan te nemen besluit betreffende 
de feitelijke gevolgen (artikel 274). 

Het tweede lid geeft een bijzondere regeling voor aangegane overeen-
komsten. Het aangaan van een overeenkomst, hoewel zelf een rechtshan-
deling, is in relatie tot het vernietigde besluit tot het aangaan van die 
overeenkomst een uitvoeringshandeling. Vernietiging van het besluit tot 
aangaan van de overeenkomst zal niet altijd zonder meer hoeven te 
betekenen dat de gemeente niet meer is gebonden aan die overeenkomst. 
Niettemin zal de vernietiging qua strekking veelal gericht zijn op het niet of 
- indien al een begin is gemaakt met de uitvoering - niet verder tot 
uitvoering komen van de overeenkomst. Daarom is het gewenst uitdrukkelijk 
te bepalen dat de gemeente, tenzij de Kroon anders beslist, de overeenkomst 
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niet of niet verder uitvoert. Dat betekent dat de verplichting tot nakoming 
jegens de wederpartij wegvalt. De woorden «onverminderd het recht van 
de wederpartij op schadevergoeding» zijn toegevoegd om duidelijk te 
maken dat de privaatrechtelijke schadevergoedingsregeling bij niet-nako-
ming van overeengekomsten onverlet blijft. Met betrekking tot de schade-
plichtigheid bij vernietiging zij nog het volgende opgemerkt. Uiteraard zal 
vernietiging tot gevolg kunnen hebben dat een buraer schade lijdt hetzij 
doordat een met de gemeente geslotenovereenkomst niet of niet verder 
wordt uitgevoerd, hetzij bij voorbeeld doordat een verleende vergunning 
achteraf vernietigd wordt. Ook schorsing, niet gevolgd door vernietiging, 
kan schade teweeg brengen. Voor vergoeding van die schade kan de 
gelaedeerde zich zo nodig tot de gewone rechter wenden. Aan een bijzondere 
administratieve rechtsgang ter verkrijging van schadevergoeding na 
vernietiging en/of schorsing bestaat dan ook geen behoefte. Ook de vraag 
wie gehouden is tot schadevergoeding indien daar reden toe is, kan door 
de gewone rechter worden beantwoord aan de hand van de regels van de 
privaatregel. Bij vernietiging wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang zal de gemeente veelal aansprakelijk zijn. Overigens zij erop 
gewezen dat het enkele feit van vernietiging of schorsing niet voldoende is 
voor de privaatrechtelijke schadeplichtigheid. Zo zal, wanneer vernietigd 
wordt wegens strijd met het recht, een achteraf vernietigde en dus onregel-
matig verleende vergunning niet altijd een onrechtmatige daad van de 
vergunningverlener volgens artikel 1401 BW hoeven op te leveren. Of dit 
laatste het geval is wordt uitsluitend beoordeeld aan de hand van de 
criteria van genoemde artikel. 

Artikel 274 

De in artikel 191 van de huidige gemeentewet opgenomen plicht om bij 
schorsing en vernietiging opnieuw in het onderwerp van het vernietigde 
besluit voor zoveel nodig te voorzien, is in die vorm niet opgenomen. 
Naarmate de gemeente op het terrein van het vernietigde besluit immers 
meer beleidsvrijheid heeft, ligt het voor de hand aan de gemeente over te 
laten te beslissen of opnieuw in het onderwerp wordt voorzien. Op de 
terreinen waar minder beleidsvrijheid bestaat, zoals in veel gevallen van 
medebewind, zal dat wel nodig zijn, waarbij overigens de verwaarlozings-
regeling zo nodig uitkomst kan bieden. Niettemin lijkt het - ook tegenover 
de burger - gewenst dat de gemeente zich uitspreekt over de vraag of, en 
zo ja op welke wijze opnieuw wordt voorzien in het onderwerp van het 
vernietigde besluit, mede in het licht van de vernietiging die heeft plaatsge-
vonden. 

Daarom is voorgeschreven dat de gemeente een besluit moet nemen 
omtrent het betrokken onderwerp, waarbij met het vernietigingsbesluit 
wordt rekening gehouden. Deze verplichting houdt in, dat een nadere 
beslissing moet worden genomen waarbij het gemeentebestuur de 
overwegingen van het vernietigingsbesluit voor ogen houdt. Er zal een 
nadere belangenafweging in het kader van de beslissing over de eventuele 
ongedaanmaking van de feitelijke gevolgen moeten plaatsvinden, waarbij 
het vernietigingsbesluit de voornaamste rol zal spelen. Dat betekent dat in 
het algemeen de gevolgen van het vernietigde besluit zoveel mogelijk 
ongedaan moeten worden gemaakt. Een absolute verplichting daartoe 
houdt artikel 274 evenwel niet in. Het laat de mogelijkheid open in uitzon-
deringsgevallen van de ongedaanmaking af te zien, in welk geval een 
negatief besluit op grond van artikel 274 zal kunnen worden genomen. 
Immers bij het nemen van een zodanig besluit zal mede rekening moeten 
worden gehouden met de belangen van betrokkenen en eventuele derden, 
alsmede met de belangen van het orgaan dat het vernietigde besluit heeft 
genomen. 

Overigens blijft een zodanig besluit aan het repressieve toezicht van de 
Kroon onderworpen en zullen belanghebbenden veelal een rechterlijke 
toetsing van de door het gemeentebestuur genomen beslissing kunnen 
uitlokken. 
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TITEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 277 

Wij verwijzen naar de toelichting bij artikel 12. 

Artikel 278 

In het nieuwe artikel 16 is het aantal verboden handelingen voor raadsleden 
uitgebreid. Hetzelfde is in artikel 45 het geval bij de onverenigbare betrek-
kingen voor wethouders. Naar analogie van artikel 182 Provinciewet is een 
overgangsregeling getroffen voor zittende raadsleden en wethouders, 
echter voor de periode tot het aftreden na de eerstvolgende raadsverkiezin-
gen. In artikel 284 wordt voor burgemeesters mutatis mutandis hetzelfde 
bepaald. Raadsleden, wethouders of burgemeesters die tijdens de over-
gangsperiode als zodanig zitting nemen, of nieuw worden benoemd, vallen 
niet onder de overgangsregel. 

Artikel 279 

De gemeenteraad wordt in dit artikel opgedragen het reglement van orde 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan te passen. 
Zolang de aanpassing niet heeft plaatsgevonden blijft het bestaande 
reglement op grond van artikel 276 van kracht. 

Artikel 281 

Voor zittende burgemeesters die tevens secretaris zijn, dient een over-
gangsregeling te worden getroffen in verband met het verbod van de 
combinatie burgemeester-gemeenteambtenaar. Ons beleid is gericht op 
het geleidelijk beëindigen van de thans nog bestaande burgemeester-se-
cretaris-combinaties. De beëindiging vindt plaats via geleidelijke intrekking 
van de aanwijzingen bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de huidige 
gemeentewet. Bestaande aanwijzingen blijven tot hun intrekking van 
kracht. Tot dat tijdstip blijft ook de overgangsregeling van het derde lid van 
genoemd artikel 2 van toepassing. 

Artikel 282 

Het is niet billijk het verbod van artikel 43, vierde lid, ook voor wethouders 
in hun lopende zittingsperiode aanstonds te laten ingaan. Daarom is 
bepaald dat het verbod eerst bij de eerstvolgende raadsverkiezingen gaat 
gelden. 

Artikel 284 

In verband met de gewenste gelijkwaardigheid tussen de leden van het 
college van burgemeester en wethouders op dit punt, is in dit artikel voor 
de burgemeester hetzelfde bepaald als ten aanzien van de wethouders in 
artikel 278 is geregeld. 

Artikel 286 

Het vaststellen van een inspraakverordening als bedoeld in artikel 151 
vereist enige tijd. Een periode van een jaar moet daartoe voldoende 
worden geacht. 

Artikel 287 

Het eerste lid van dit artikel is naar inhoud gelijk aan artikel III van de Wet 
van 22 december 1983 (Stb. 649) tot wijziging van de Provinciewet en de 
gemeentewet. Op het tweede lid is in de toelichting bij de artikelen 183 en 
184 ingegaan. 
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Artikel 288 

Aangezien de herziene financiële bepalingen in het bijzonder betrekking 
hebben op de begroting en de rekening, wordt in dit artikel de mogelijkheid 
geboden deze bepalingen eerst ten aanzien van een nader aan te wijzen 
begrotingsjaar te laten gelden. 

Artikel 291 

De herziening van de gemeentewet brengt met zich mee dat een groot 
aantal wetten, waarin wordt verwezen naar de gemeentewet, moet worden 
aangepast. Voorts is elders in deze toelichting aangekondigd dat bepalingen 
in andere wetten moeten worden gewijzigd, te weten in de Financiële-Ver-
houdingswet 1984 en de Wet kapitaaluitgaven lagere publiekrechtelijke 
lichamen (zie paragraaf 4.5.1) en in de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers en andere wetten (zie de toelichting bij de artikelen 97-101). 
Wij stellen ons voor deze wijzigingen alle onder te brengen in een te 
gelegenertijd voorte stellen Wettot invoering van de herziene Gemeentewet, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel. In het tweede lid wordt de Minister 
van Justitie opgedragen deze wet bij de invoering opnieuw te nummeren. 
De bedoeling van deze bepaling, die is ontleend aan artikel II van de 
Invoeringswet Boek 2 nieuw BW (Stb. 1976, 228), is de mogelijkheid te 
scheppen deze wet bij de invoering doorlopend te nummeren. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
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BIJLAGE I Vergelijkend overzicht van de artikelen van het ontwerp en de huidige gemeentewet 

Ontwerp Gemeentewet 

1 4, eerste lid 
2 4, tweede lid 
3 4, derde lid 
4 — 
5 — 
8 1 
9 — 

10 5 
11 72, eerste lid 
12 21 
13 25a 
14 25 
15 45 
16 26 
17 59 
18 46 
19 — 
20 47 
21 54, 48, tweede lid 
22 72, eerste lid 
23 53, 64e 
24 49, eerste t /m derde lid 
25 49, vijfde t /m achtste lid 
26 72, tweede en derde lid 
27 51 
28 26,52 
29 56 
30 57 
31 55 ,58 , derde lid 
32 55, 58, eerste en tweede lid 
33 97, eerste lid 
34 86, eerste lid 
35 86, tweede en derde lid 

89, derde lid 
36 89, eerste en tweede lid 
37 -
38 90 
39 91 
40 92 
43 100, eerste en derde lid 
44 — 
45 95, eerste lid 
46 — 
47 95, tweede en derde lid 
48 93 
49 87a, eerste lid 
50 87a, tweede, vierde en zesde 
51 96 
52 99 
53 — 
54 — 
55 -
56 98, eerste, vierde en vijfde lii 
57 97, tweede lid 
58 97, tweede l id, 98, tweede Ik 
60 98, derde lid 
62 — 
63 65, 66, eerste lid 
64 66, tweede en derde lid 
65 3 
66 71 
67 80, eerste lid 
68 80, tweede lid 
69 66, tweede lid 
70 68,69 
71 70 
72 81 
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73, 74 
75 
83 
84, eerste en tweede lid 
84, derde en vijfde lid 
85 

61 
64 
64, eerste lid 

Artikel: 73 82 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 61 
88 
89 
90 
91 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
106 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 

121 149 
122 
123 193 
124 194 
125 151 , tweede en derde lid 
126 156 
127 152,210 
128 
129 153 
130 
131 151, eerste lid, 142, eerste lid 
132 152,tweede lid 
133 152, eerste lid 
134 155 
135 
136 
137 156 
138 
138a 
138b 
139 199,203 
140 79 
141 206 
142 205 

62, tweede lid 
62, eerste lid 
64, tweede lid 
64e 
64f 
64g 
64h 
64i 
64j 

2, eerste lid 
102, eerste en tweede lid 
111 
106, eerste lid 
108 

109 
110, 112, eerste lid 
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195, 
170, 212, tweede lid 
228, 234 

63, eerste lid , 169, 212, eerste lid 
64t i 

209 
209, onder s 
209, onder a 
209, onder r 

63, eerste en tweede lid 
211 

64t i, 

129 

77, 78 

222 
221 
219 
220 

Art ikel : 143 198 
144 200-202 , 206, eerste lid 
145 207 
146 
147 
148 167, 151, eerste lid 
149 
150 168 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
158a 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 -
178 
179 
180 129 
181 
183 237b 
184 237c 
186 
186a -
187 241 
188 
190 238,239, 240w,246 
191 238 
192 242 
193 
194 240 
195 240a 
196 262 
197 252,253 
198 255,256,265 
199 257,258,264 
200 259 
201 258 
202 263 
203 242 
204 244 
205 
206 
207 245a 
208 247 
209 248 
210 248a 
210a 228 
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211 127a 
212 254bis, 265 quater, 265 quinquies, 265 sexies 
213 265bis 
214 265ter 
215 269 
216 270 
217 271 
218 272 
219 273 
220 273a 
221 274 
222 274a 
223 275 
224 276 
225 277 
226 278 
227 279 
228 280 
229 281 
230 282 
231 283 
232 284 
233 285 
234 286 
235 286a 
236 287 
237 288 
238 289 
239 290 
240 291 
241 291a 
242 292 
243 293 
244 294 
245 295 
246 296 
247 297 
248 298 
249 300 
250 301 
251 302 
252 303 
253 
254 
255 
256 232 
257 230,231 
258 235 
258a 
259 
260 
261 185, eerste lid 
262 
263 185a 
264 185b 
265 185, tweede l id, 237, eerste lid 
266 76, tweede, derde en vierde lid 
267 186, tweede l id, 187, vierde lid 
268 189 
269 187, eerste lid 
270 188 
271 186, eerste en derde lid 
272 186, eerste lid 
273 190 
274 191 
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BIJLAGE II Vergelijkend overzicht van de artikelen van de huidige gemeentewet en het 
ontwerp 

Gemeentewet Ontwerp 

Art ikel 
eerste lid 

eerste lid 
tweede lid 
derde lid 

5 
21 
25 
25a 
26 
45 
46 
47 
48, tweede lid 
49, eerste tot en met derde lid 
49, vijfde tot en met achtste lid 
51 
52 
53 
54 
55 
55, eerste l id 
56 
57 
58, eerste lid 

tweede lid 
derde lid 

59 
61 
62, eerste lid 

tweede lid 
63, eerste lid 

tweede lid 
64 
64, eerste lid 

tweede lid 
64a 
64b 
64e 
64f 
64g 
64h 
64i 
64j 

, eerste lid 
tweede lid 

, derde lid 

66, 

66, 
68 
69 
70 
71 
72, eerste lid 

tweede en derde lid 
73 
74 
75 
76, 

77 
78 
79 
80, 
80, 
81 

tweede lid 
derde lid 
vierde lid 

eerste lid 
tweede lid 

8 
102 
65 
1 
2 
3 
10 
12 
14 
13 
16, 28 
15 
18 
20 
21 
24 
25 
27 
28 
23 
21 
32 
31 
29 
30 
32 
32 
31 
17 
83 
94 
93 
164,157 
164 
84 
85 
84, tweede lid, 95 

158, 166 
23,96 
97 
98 
99 
100 
101 
63 
64,69 
64 
70 
70 
71 
66 
11. 
26 
75 
75 
76 
266 
266 
266 
170 
170 
140 
67 
68 
72 

22 
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82 79 
83 77 
84, eerste en tweede lid 78 

derde en vijfde lid 79 
85 80 
86, eerste lid 34 

tweede en derde lid 35 
87a, eerste lid 49 

tweede lid 50 
vierde lid en zesde lid 

89, eerste lid 36 
tweede lid 36 
derde lid 35 

90 38 
91 39 
92 40 
93 48 
94 42 
95, eerste lid 45 

tweede en derde lid 47 
96 51 
97, eerste lid 33 
97, tweede lid 57,58 
98, eerste, vierde en vijfde lid 56 
98, tweede lid 58 

derde lid 60 
99 52 

100, eerste en derde lid 43 
102, eerste en tweede lid 103 
106, eerste lid 106 
107 -
108 108 
110 111 
111 105 
112, eerste lid 111 
113-121 209 
123, eerste en derde lid 200 

tweede lid 202,209 
127 — 
127a 211 
128 — 
129 168, 
149 121 
151, eerste lid 131, 

tweede en derde lid 125 
152 127 
152, eerste lid 131 

tweede lid 133 
153 129 
155 134 
156 126, 
167 148 
168 150 
169 157 
170 155 
185, eerste lid 261 

tweede lid 265 
185a 263 
185b 264 
186, eerste lid 271, 

tweede lid 267 
derde lid 271 

187, eerste lid 269 
tweede lid 267 

188 270 
189 268 
190 273 
191 274 
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137 

272 



Gemeentewet Ontwerp 

193 
194 
195 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
205 
206 
206, eerste lid 
207 
209 
209,onder a 

onder r 
onder s 

210 
211 
212 
212, tweede lid 
219 
220 
221 
222 
228 
228a 
230 
231 
232 
234 
235 
237, eerste lid 
237b 
237c 
238 

239 
240 

240a 
241 
242 
244 
245a 
246 
247 
248 
248a 
252 

253 
255 
256 
257 
258 

259 
262 
263 
264 
265 
265bis 
265ter 
265quater 
265quinquies 
265sexies 
269 
270 
271 
272 

123 
124 
154 
143 
139 
144 
144 
144 
139 
142 
141 
144 
145 
159 
161 
162 
160 
127 
165 
157 
155 
174 
175 
173 
172 
210a 

257 
257 
256 
156 
258 
265 
183 
184 
190, 
191 
190, 
194 
190, 
195, 
187 
192, 
204 
207, eerste lid 
190, vierde lid 
208, eerste, vijfde lid 
209 
210 
197, eerste, tweede en 
vierde lid 
197,deide lid 
198, eerste en tweede lid 
198, derde lid 
199, eerste, derde lid 
199, eerste, derde lid 
201 , eerste lid 
200 
196 
202 
199, vierde lid 
198 
212,213 
214 
212 
212 
212 
215 
216 
217 
218 

eerste lid 

eerste lid 

tweede lid 
eerste, tweede lid 

203 
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Artikel: 273 
273a 
274 
274a 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
291a 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
300 
301 
302 
303 

219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
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