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19 403 Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten 
(Gemeentewet) 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET WETSVOORSTEL EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

I. VOORSTEL VAN WET 

- Het intitulé en de inhoudsopgave 
ontbraken. 

- Artikel 1 werd voorafgegaan door 
de vermelding: «Titel I Inleidende 
bepalingen» en «Hoofdstuk I», en 
luidde als volgt: 

De namen van de gemeenten 
worden jaarlijks bij koninklijk besluit 
bekend gemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant. 

- Artikel 2 (oud) was gelijkluidend 
aan artikel 258a (nieuw). 

- De artikelen 1 tot en met 5 waren 
genummerd: 3 tot en met 7, en 
werden voorafgegaan door de 
vermelding «Hoofdstukll Begripsbepa-
lingen». 

- Artikel 5, onderdeel c, ontbrak. 
- De Hoofdstukken I tot en met XVII 

waren genummerd: III tot en met XIX. 
- Artikel 14, eerste lid, aanhef, 

luidde: 
Een lid van de raad mag niet de 

betrekking bekleden van:. 
- In de artikelen 15 en 66 stond 

vóór «enige gift» en «enig geschenk»; 
van iemand, en: aan iemand. 

- In artikel 18 stond «en indien» in 
plaats van «of indien». 

- In artikel 20, vierde lid, stond na 
«burgemeester»: spoedeisende 
gevallen uitgezonderd. 

- In artikel 21, derde lid, tweede 
volzin, stond in plaats van «is belegd»: 
was belegd. 

- In artikel 26, tweede lid, stond in 
plaats van «zo nodig doet de voorzitter 
hem verwijderen»: , bij gebreke 
waarvan de voorzitter hem doet 
verwijderen. 

- In artikel 32, eerste lid stond in 
plaats van: «dat verlangt»: deze 
verlangt. 

- Artikel 36, tweede lid, luidde als 
volgt: 

Tot benoeming wordt slechts 
overgegaan, indien een bijeenkomst 
is belegd waarin tussen benoemd 
verklaarde raadsleden uit alle in de 
nieuwe raad vertegenwoordigde 
groeperingen overleg is gepleegd 
over de benoeming van de wethou-
ders. Van deze bijeenkomst wordt 
mededeling gedaan aan de burge-
meester. 

- In artikel 36, vijfde lid, stond in 
plaats van «paragraaf 5», paragraaf 6. 

- In artikel 37 stond in plaats van 
«zijn benoeming»: hun benoeming. 

In plaats van «op dat tijdstip» 
stond: terstond vanaf dat tijdstip. 

- In artikel 41, tweede lid, ontbrak 
na «artikel 35»: eerste lid. 

- In het tweede lid van de artikelen 
43 en 67 stond in plaats van «betref-
fende»: inzake. 

- In de artikelen 45, 46 en 47 stond 
in plaats van «uitoefenen» en «uitoe-
fent»: vervullen, en: vervult. 

- In artikel 47, eerste lid, stond voor 
«ontslag»: zijn. 

- In de artikelen 55, tweede lid, en 
95, tweede lid, ontbrak de laatste 
volzin. 

- In artikel 55, tweede lid, stond 
voor «commissie»: gemeentelijke. 

- In artikel 56, derde lid, stond in 
plaats van «de vergadering, bedoeld 
in het tweede lid»: deze vergadering 
en in plaats van «dan die waarvoor»: 
dan waarvoor. 

- In artikel 63, tweede lid, ontbrak 
de laatste volzin. 

- In artikel 69 stond in plaats van 
«de betrekking bekleden van raadslid 
noch van»: tevens zijn raadslid noch. 
Vóór «ambtenaar» stond: de betrek-
king van. 

- In artikel 74, eerste lid, ontbraken 
de onderdelen e en d. 

- In artikel 79, tweede lid, stond in 
plaats van «in handen van de commis-
saris»: in diens handen. 

- In de artikelen 85, eerste lid, en 
86 ontbrak «de» vóór «vergade-
ringen». 

- Artikel 90.. eerste lid, aanhef, 
luidde: 

Een lid van een commissie als 
bedoeld in artikel 88 mag niet bekleden 
de in artikel 14, eerste lid, onderdelen 
a tot en met g, genoemde betrekkin-
gen, alsmede de betrekking van. 

Het tweede lid ontbrak. 
- In artikel 115 stond in plaats van 

«het aan gemeentebesturen opleggen 
of in de plaats van gemeentebesturen 
vaststellen van besluiten»: het 
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opleggen of vaststellen van gemeen-
telijke besluiten. 

- In artikel 119, derde lid, ontbrak 
de laatste volzin. 

- In artikel 121 ontbrak «desge-
vraagd». 

- In artikel 122, vierde lid, stond in 
plaats van «het eerste, tweede en 
derde lid»: de vorige leden. 

- Artikel 128, vierde lid, luidde als 
volgt: 

De rechthebbende heeft, indien hij 
niet tevens de overtreder is, ter zake 
van deze kosten een recht van verhaal 
op de overtreder. 

- In artikel 129, vierde lid, stond in 
plaats van: «wordt die schade voorzover 
deze redelijkerwijs niet ten laste van 
de rechthebbende dient te komen»: 
wordt deze. 

- In artikel 132, tweede lid, stond in 
plaats van «de verplichtingen van de 
overtreder»: hun verplichtingen. 

- In artikel 135 stond in plaats van 
«besteed»: bestemd. 

- In artikel 136, eerste lid, stond in 
plaats van «128, eerste lid», «128, 
tweede lid» en «de zaak»: 127, tweede 
lid; 128, eerste lid, en: het goed. 

- In artikel 136, tweede lid, stond in 
plaats van «en de kosten»: vermeer-
derd met die. 

- Artikel 138, eerste lid, luidde als 
volgt: 

Indien toepassing van artikel 127 
redelijkerwijs onmogelijk moet 
worden geacht dan wel als ondeugde-
lijk middel moet worden beschouwd, 
kan het orgaan, dat tot toepassing van 
bestuursdwang als bedoeld in artikel 
127 bevoegd is, bepalen dat de 
overtreder een door het orgaan 
vastgestelde dwangsom verbeurt. 

- In artikel 138, tweede lid, tweede 
volzin, ontbrak «en de beoogde 
werking van de dwangsomoplegging». 

- Artikel 138, derde lid, luidde als 
volgt: 

De artikelen 130, 131 en 132, eerste 
en tweede lid, zijn van overeenkomsti-
ge toepassing alsmede de artikelen 
611 d tot en met g van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

- De artikelen 138a en 138d 
ontbraken. 

- In artikel 149, eerste lid ontbrak 
«van de gemeente». 

- In artikel 151, eerste lid, en 
tweede lid, onderdelen b en e, stond 
in plaats van «een belang hebbende 
natuurlijke of rechtspersonen»: 
werkzame instellingen en organisaties. 
In het tweede lid, onderdeel e, 
ontbrak «alsmede de in onderdeel c 
bedoelde instellingen en organisa-
ties». 

- In artikel 153, eerste lid, stond 
tussen «openstaat» en «geschiedt»: 
of een bezwaarschrift tegen een door 
de raad genomen besluit bij de raad 
kan worden ingediend. In plaats van 
«beroepschrift» stond: beroep- of 
bezwaarschrift. In het vijfde lid stond 
in plaats van «beroepschriften»: 
beroep- of bezwaarschriften. 

- In artikel 154 ontbrak het tweede 
lid. 

- In artikel 156, tweede lid, stond 
tussen de onderdelen a en h: 

h. kennelijke strijd met het financieel 
belang van de gemeente. 

- Artikel 157, tweede lid, onderdeel 
f, luidde: 

f. het heffen van andere belastingen 
dan die genoemd in artikel 225. 

In onderdeel d stond in plaats van 
«stellen» en «op»: bedreigen, en: 
tegen. 

- In artikel 170, tweede lid, stond in 
plaats van «hem»: de burgemeester. 

- Artikel 173, tweede lid, luidde als 
volgt: 

Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid, belast de raad de burge-
meester of het college van burgemees-
ter en wethouders met de uitvoering 
van verordeningen inzake de in het 
eerste lid bedoelde samenkomsten, 
vermakelijkheden, gebouwen en 
erven. 

- In artikel 178, eerste lid, stond in 
plaats van «171 tot en met 175»: 171, 
172, 173, tweede lid, 174, 175 en 195, 
derde lid. 

- In artikel 181 stond in plaats van 
«171 tot en met 175»: 171, 172, 173, 
tweede lid, 174 en 175. 

- Artikel 182 luidde als volgt: 
1. Indien beleidsvoornemens van 

het Rijk leiden tot wijziging van de 
behoefte aan financiële middelen 
voor de uitoefening van taken of 
activiteiten door gemeenten, wordt in 
een afzonderlijk onderdeel van de 
bijbehorende toelichting met redenen 
omkleed en met kwantitatieve 
gegevens gestaafd welke de financiële 
gevolgen van deze wijziging voor de 
gemeenten zijn. 

2. In de toelichting, bedoeld in het 
eerste lid, wordt tevens aangegeven 
via welke bekostigingswijze(n) de 
financiële gevolgen voor de gemeen-
ten kunnen worden opgevangen. 

3. Over de toepassing van het 
bepaalde in het eerste en tweede lid 
vindt tijdig overleg plaats met Onze 
Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën. 

- Artikel 183, negende lid, ontbrak. 
- Artikel 185 luidde als volgt: 
1. Onze Ministers van Binnenlandse 

Zaken en van Financiën publiceren elk 

jaar tijdig voor de aanvraag van het 
begrotingsjaar een overzicht van de 
regelingen op grond waarvan uitkerin-
gen, bedoeld in artikel 183, eerste en 
achtste lid, worden verstrekt. Zij 
bieden dit overzicht tegelijkertijd aan 
aan de Staten-Generaal. 

2. Bij algemene maatregel van 
bestuur op voordracht van de Ministers 
van Financiën en van Binnenlandse 
Zaken worden nadere regels gesteld 
omtrent de samenstelling van het 
overzicht, bedoeld in het eerste lid. 

- Artikel 186 luidde als volgt: 
1. Er is een commissie voor de 

comptabiliteitsvoorschriften. 
2. De commissie dient Onze 

Minister op verzoek dan wel uit eigen 
beweging van advies over alle 
onderwerpen die de inrichting van de 
begroting en de rekening van de 
gemeente en van haar takken van 
dienst raken. 

3. De inrichting, samenstelling en 
bevoegdheden van de commissie 
worden bij algemene maatregel van 
bestuur geregeld. 

- Artikel 186a ontbrak. 
- Artikel 189 luidde als volgt: 
De gemeentebesturen zenden aan 

Gedeputeerde Staten hun besluiten 
binnen twee weken na vaststelling 
daarvan, betreffende: 

a. de afsluiting van geldleningen en 
van rekening-courant-overeenkonv 
sten; 

b. het uitlenen van gelden en het 
waarborgen van gelijke verplichtingen, 
door anderen aan te gaan. 

c. de aankopen, de verkopen en de 
ruilingen van onroerend goed. 

- In artikel 190, vierde lid, stond in 
plaats van «tot de bedragen die 
hiervoor»: die. 

- In artikel 191 stond de eerste 
volzin van het derde lid aan het slot 
van het tweede lid. 

- In artikel 195, tweede lid, ontbrak 
«niet-verplichte». 

- In artikel 198, eerste lid, ontbrak 
«andere» vóór «takken van dienst». In 
het tweede lid stond in plaats van 
«een krachtens»: de krachtens. 

- In de artikelen 199, vierde lid, en 
200 stond na «wethouders»: en van 
een orgaan als bedoeld in artikel 83. 

- In artikel 202, eerste lid, stond in 
plaats van «het college van burge-
meester en wethouders»: het orgaan 
dat voor de uitgaaf verantwoordelijk 
is. In het tweede lid, stond vóór «voor 
zover»: indien en. In plaats van «aan» 
stond: tot. 

- Artikel 203 luidde: 
1. Gedeputeerde staten kunnen 

bepalen dat de begrotingen, bedoeld 
in de artikelen 190 en 197, derde lid, 
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van het eerstvolgende dienstjaar 
alsmede de daarop betrekking 
hebbende begrotingswijzigingen hun 
goedkeuring behoeven, indien: 

a. de begroting, bedoeld in artikel 
190, niet tijdig is vastgesteld en 
ingezonden aan gedeputeerde staten 
overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 192; 

b. de rekening, bedoeld in artikel 
199, eerste lid, van het tweede aan het 
begrotingsjaar voorafgaande jaar, niet 
tijdig is vastgesteld en ingezonden 
aan gedeputeerde staten overeenkonv 
stig het bepaalde in artikel 201, eerste 
l id; 

c. de begroting niet overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 190, derde lid, 
in evenwicht is; 

d. de rekening van het tweede aan 
het begrotingsjaar voorafgaande jaar 
niet in evenwicht is. 

2. Zij zenden een besluit als 
bedoeld in het eerste lid uiterlijk twee 
weken voor de aanvang van het 
desbetreffende begrotingsjaar aan het 
gemeentebestuur. De begroting 
behoeft geen goedkeuring indien 
gedeputeerde staten geen mededeling 
nebben verzonden op het in de eerste 
volzin bedoelde tijdstip. 

- In artikel 204, eerste lid, stond 
voor «tweede» en «derde»: eerste, 
en: tweede. 

- In het tweede lid stond voor 
«niet»: in deze. 

- In artikel 205, eerste lid, ontbrak 
«en besluiten» en «en derde». In het 
tweede lid stond in plaats van «bij»: 
vóór. «Nederlandse» ontbrak. 

- In artikel 208, derde lid, stond 
voor «tweede lid» en «deze»: eerste 
lid, en: de gestelde. 

- In het eerste lid van de artikelen 
209 en 210 stond in plaats van 
«begroting of begrotingswijziging»: 
raming. 

- Artikel 210 a ontbrak. 
- In artikel 211, eerste lid, ontbrak 

de tweede volzin. In het tweede lid 
ontbrak «bij de». 

- In artikel 212, tweede lid ontbrak 
«ontwerp». 

- In artikel 217 ontbrak het tweede 
lid. In het vierde lid stond in plaats 
van «derde»: tweede. 

- In artikel 219 ontbrak de tweede 
volzin van het negende lid, alsmede 
het tiende l id. 

- In artikel 230 ontbrak «betrokken». 
- In artikel 231, onderdeel a, 

ontbrak de dubbele punt na «in 
vorderingsaanslag». 

- In artikel 235 ontbrak «Het college 
van». 

- In artikel 243, tweede lid, luidde: 
In afwijking van artikel 154 kan in de 

belastingverordening op overtreding 
daarvan slechts geldboete tot ten 
hoogste het bedrag van de eerste 
categorie genoemd in artikel 23 van 
het Wetboek van Strafrecht worden 
gesteld. 

- In artikel 249, eerste lid, stond in 
plaats van «de betrokken in artikel 
211»: de in artikel 209. 

- In artikel 251, eerste lid, onderdeel 
b, ontbrak «bevoegd is». 

- In artikel 280 stond in plaats van 
«86»: 84. 

- In artikel 283 stond in plaats van 
«81 en 82»: 78 en 79. 

- In artikel 285 stond in plaats van 
«beroepschriften»: beroep-en 
bezwaarschriften. 

- Artikel 286a ontbrak. 
- Artikel 287, tweede lid, ontbrak. 
- Artikel 289 luidde: 
1. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 203, tweede lid, kunnen 
gedeputeerde staten gedurende een 
periode van vijf jaren na inwerkingtre-
ding van deze wet de termijn, waar-
binnen een besluit als bedoeld in 
artikel 203, eerste lid, moet worden 
meegedeeld aan het gemeentebe-
stuur, verlengen tot uiterlijk 1 februari 
van het begrotingsjaar. 

2. Gedeputeerde staten delen hun 
besluit, bedoeld in het eerste lid, 
uiterlijk twee weken voor de aanvang 
van het desbetreffende begrotingsjaar 
aan het gemeentebestuur mee. 
Tevens maken zij bedoeld besluit voor 
de aanvang van dat begrotingsjaar in 
de staatscourant bekend. 

Indien gedeputeerde staten daarna 
een besluit als bedoeld in artikel 203, 
eerste lid, nemen, maken zij dit zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen, eveneens middels 
publicatie in de staatscourant bekend. 

3. Indien gedeputeerde staten 
gebruik maken van hun bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid, is het 
gemeentebestuur slechts bevoegd 
gedurende de door gedeputeerde 
staten gestelde termijn uitgaven te 
doen welke op de gewone dienst van 
de begroting zijn geraamd tot ten 
hoogste 1/12 gedeelte van de bedragen 
welke op de overeenkomstige posten 
van de laatste rechtskracht bezittende 
begroting met inbegrip van de 
rechtsgeldige wijzigingen zijn ge-
raamd. 

4. Voor het doen van uitgaven 
welke de norm, genoemd in het derde 
lid, te boven gaan is artikel 208 van 
overeenkomstige toepassing. 

5. In gevallen van dringende spoed 
zijn, indien het bepaalde in het derde 
en vierde lid niet toereikend is, de 
artikelen 209 en 210 van overeenkom-
stige toepassing. 

- De artikelen 291 tot en met 298 
(oud) luidden: 

Artikel 291 

1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 173, tweede lid, wordt slechts 
de burgemeester belast met de 
uitvoering van de daar bedoelde 
verordeningen indien de uitvoering 
betrekking heeft op betogingen. 

2. Het bepaalde in de artikelen 149 
en 152 is niet van toepassing op 
besluiten ter uitvoering van de in 
artikel 173, tweede lid, bedoelde 
verordeningen indien de uitvoering 
betrekking heeft op betogingen. 

Artikel 292 

In het derde lid van artikel 2 van de 
Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) wordt 
na «Commissarissen des Konings» 
toegevoegd: en de burgemeesters. 

Artikel 293 

1. De Financiële-Verhoudingswet 
1984 (Stb. 1983, 650) wordt als volgt 
gewijzigd: 

Artikel 12, eerste lid wordt gelezen: 
1. Op verzoek van de gemeenteraad 

kunnen Onze ministers, gedeputeerde 
staten en de Raad gehoord, aan de 
gemeente jaarlijks, gedurende ten 
hoogste drie jaren, een aanvullende 
bijdrage verlenen, mits die gemeente 
haar inkomsten tot een redelijk peil 
heeft opgevoerd, de algemene 
middelen aanmerkelijk tekort zullen 
schieten om in de noodzakelijke 
behoeften te voorzien en de begroting 
gedurende tenminste de twee jaren 
die onmiddellijk voorafgaan aan het 
jaar waarvoor de aanvullende bijdrage 
voor het eerst wordt aangevraagd, 
aan de goedkeuring van gedeputeerde 
staten onderworpen is geweest. 

Onder vernummering van de 
oorspronkelijke leden wordt een 
nieuw tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

2. Onze ministers kunnen de 
termijn van twee jaren, genoemd in 
het eerste lid, inkorten dan wel buiten 
toepassing laten indien gedeputeerde 
staten daartoe een met redenen 
omkleed verzoek bij hen indienen. 
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2. Ten aanzien van bij koninklijk 
besluit aan te wijzen begrotingsjaren 
blijft het eerste lid buiten toepassing. 

Artikel 294 

1. De wet Kapitaaluitgaven publiek-
rechtelijke lichamen (Stb. 1963, 239) 
wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 2, eerste lid, wordt 
gelezen: 

Besluiten van publiekrechtelijke 
lichamen tot het ramen van uitgaven 
ten laste van de kapitaaldienst van 
hun begrotingen worden slechts 
genomen indien de vaste financiering 
van de uit hoofde van deze uitgaven 
te verrichten betalingen is verzekerd 
overeenkomstig de bepalingen van dit 
artikel. 

B. De laatste alinea van het tweede 
lid wordt gelezen: 

Het tijdvak vangt aan op de eerste 
dag van de maand, volgende op die 
waarin een besluit, als bedoeld in het 
eerste lid, is genomen. 

C. Het derde lid wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. De woorden «van de laatstelijk 
goedgekeurde begroting van het 
publiekrechtelijk lichaam» worden 
vervangen door «van de begroting 
van het publiekrechtelijk lichaam voor 
het lopende kalenderjaar». 

b. De laatste zin («Indien de 
goedkeuring der begroting niet is 
voorgeschreven treedt de laatstelijk 
vastgestelde begroting in de plaats 
van de laatstelijk goedgekeurde 
begroting») vervalt. 

D. Artikel 5, zesde lid, onderdeel f 
onder 1, wordt gelezen: 

1. ingeval het publiekrechtelijke 
lichaam aan preventief toezicht 
onderworpen is, het toezichthoudend 
gezag aan een besluit tot het aangaan 
van de geldlening zijn op grond van 
een andere wettelijke regeling 
vereiste goedkeuring onthoudt, of 

2. Ten aanzien van bij koninklijk 
besluit aan te wijzen begrotingsjaren 
blijft het eerste lid buiten toepassing. 

Artikel 295 

De Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Stb. 1979, 519) wordt 
als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 130, eerste lid, wordt 
gelezen als volgt: 

1. De bepalingen van deze afdeling 
gelden tevens ten aanzien van de 
gemeentebesturen onderscheidenlijk 
ten aanzien van gemeentelijke 
commissies als bedoeld in artikel 88 
van de Gemeentewet, met dien 

verstande dat met uitzondering van 
de artikelen 153 en 161 wordt gelezen 
voor: 

a. lid van gedeputeerde staten: 
wethouder onderscheidenlijk lid van 
het dagelijks bestuur van een commis-
sie als bedoeld in artikel 88 van de 
Gemeentewet. 

b. provincie: gemeente; 
c. provinciale statuten: de raad; 
d. gedeputeerde staten: burge-

meester en wethouders onderschei-
denlijk het dagelijks bestuur van een 
commissie als bedoeld in artikel 88 
van de Gemeentewet. 

B. Aan artikel 161 wordt een derde 
lid toegevoegd, luidende: 

3. de verordeningen inzake een 
uitkering of een pensioen aan gewezen 
leden van het dagelijks bestuur van 
een gemeentelijke commissie als 
bedoeld in artikel 88 van de Gemeen-
tewet zomede van een pensioen aan 
de weduwen en wezen van leden, 
gewezen leden en gepensioneerde 
leden van het dagelijks bestuur van 
een dergelijke commissie zijn onder-
worpen aan de goedkeuring van 
gedeputeerde staten. 

Artikel 296 

De Algemene burgerlijke pensioen-
wet (Stb. 1979, 679) wordt als volgt 
gewijzigd: 

A. Artikel B1, tweede lid, onder a, 
wordt gelezen als volgt: 

a. ministers, staatssecretarissen, 
leden van gedeputeerde staten, 
wethouders en leden van het dagelijks 
bestuur van een gemeentelijke 
commissie als bedoeld in artikel 88 
van de Gemeentewet. 

B. Artikel F2, vijfde lid, onder b, 
wordt gelezen als volgt: 

b. het ambt van lid van gedeputeer-
de staten, wethouder of lid van het 
dagelijks bestuur van een gemeentelijke 
commissie als bedoeld in artikel 88 
van de Gemeentewet. 

Artikel 297 

De Spoorwegpensioenwet (Stb. 
1979, 680) wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel F2, vierde lid, onder b, wordt 
gelezen als volgt: 

b. het ambt van lid van gedeputeer-
de staten, wethouder of lid van het 
dagelijks bestuur van een gemeente-
lijke commissie als bedoeld in artikel 
88 van de Gemeentewet. 

Artikel 298 

1. De volgende wetten worden 
gewijzigd: 
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Wetboek van Strafrecht (Stb. 1881, 
35): 

In artikel 437 onder 2e wordt voor 
«en afgekondigd op de wijze in artikel 
203 van de gemeentewet voorgeschre-
ven» gelezen: en bekendgemaakt. 

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633): 
a. in artikel 12, derde lid, eerste 

volzin, wordt na «burgemeesters» 
ingevoegd: bij gemeenschappelijke 
regeling. 

b. de artikelen 12, derde lid, laatste 
volzin en 14 vervallen. 

Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 1976, 
367): 

de artikelen 14, eerste, tweede en 
derde lid, en 15 vervallen. 

Politiewet (Stb. 1957,244): 
artikel 9 vervalt. 

Ziektewet (Stb. 1913,204), 
Wet op de arbeidsongeschiktheids-

verzekering (Stb. 1966, 84), Werkloos-
heidswet (Stb. 1949,423): 

in de artikelen 6, eerste lid, onder b, 
van genoemde wetten vervallen de 
woorden: «of krachtens oproeping 
ingevolge de artikelen 226 en 227 der 
Gemeentewet». 

Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 
1964, 485): 

in de artikelen 37, derde lid, en 41, 
eerste lid, wordt voor «265 bis» 
gelezen: 212. 

Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 
1967,687): 

in de artikelen 36, tweede lid, en 43, 
eerste lid, wordt voor «265 bis» 
gelezen: 212. 

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 
1980,664): 

artikel 58, tweede lid, eerste volzin, 
vervalt. 

Wet gevaarlijke stoffen (Stb. 1963, 
313): 

artikel 22 vervalt. 

Wet ambulancevervoer (Stb. 1973, 
369): 

artikel 7, derde en vierde lid, 
laatste volzin, vervalt. 

Wet Bestrijding Infectieziekten (Stb. 
1928,265): 

in artikel 21 wordt voor «277» 
gelezen: 225. 

Warenwet (Stb. 1935, 793): 
a. de artikelen 7, vierde lid, laatste 

volzin, en 11, tweede lid, laatste volzin, 
vervallen. 
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b. artikel 10, eerste lid, wordt 
gelezen: 

1. Verordeningen op de keuring 
van waren worden bekend gemaakt 
binnen vier weken na verzending van 
het besluit waarbij goedkeuring is 
verleend, of na de dag waarop de 
goedkeuring op grond van artikel 257, 
derde lid van de Gemeentewet wordt 
geacht te zijn verleend. 

Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524): 
a. de artikelen 10, derde lid, laatste 

volzin, 22, eerste lid, laatste volzin, 
derde lid, vierde lid, laatste volzin en 
46 vervallen. 

b. in artikel 26b, tweede lid, wordt 
voor «280-301 en 303» gelezen: 
228-250 en 252. 

c. artikel 22, zesde lid, wordt 
gelezen: 

6. De bekendmaking van in het 
eerste lid bedoelde besluiten geschiedt 
binnen twee weken nadat zij onherroe-
pelijk zijn goedgekeurd. 

d. artikel 22, derde lid, vervalt 
onder vernummering van de volgende 
leden. 

Destructiewet (Stb. 1957, 84): 
a. de artikelen 16, 18, eerste lid, 

laatste volzin, derde lid, vierde lid, 
laatste volzin, vijfde lid, en 19, derde 
lid, laatste volzin, vervallen. 

b. artikel 18, zesde lid, wordt 
gelezen: 

6. De bekendmaking van besluiten 
als bedoeld in het eerste lid vindt 
plaats binnen twee weken nadat zij 
onherroepelijk zijn goedgekeurd. 

Drank en Horecawet (Stb. 1964, 
386): 

a. de artikelen 8, derde lid, 6, 
zevende lid, 20, achtste lid, 21, vierde 
lid, en 38, vierde lid, vervallen, onder 
vernummering vn artikel 38, vijfde lid 
tot vierde lid. 

b. de artikelen 6, zevende lid, 18, 
vierde lid, en 22, achtste lid, vervallen. 

c. in artikel 24, derde lid, wordt 
voor «269-271, 280-301 en 303» 
gelezen: 215-217, 228-250 en 252. 

Hinderwet (Stb. 1981,410): 
in de artikelen 28, zevende lid, en 

28a, vijfde lid wordt voor «152» 
gelezen: 127, en voor «155»; 14. 

Waterleidingwet (Stb. 1957, 150): 
a. artikel 49, eerste lid, vervalt. 
b. in artikel 49, tweede lid, wordt 

voor «194» gelezen: 124. 

Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455): 
a. artikel 2, derde lid, laatste volzin, 

vervalt. 

b. artikel 2, vierde lid, wordt 
gelezen: 

4. De bekendmaking van een 
verordening geschiedt binnen één 
maand na de dag waarop de goedkeu-
ring is verleend of de termijn is 
verstreken, waarbinnen de goedkeu-
ring geacht wordt te zijn verleend. 

c. in artikel 62, tweede lid, wordt 
voor «269-271, 280-301 en 303 van 
de gemeentewet» gelezen: 215-217, 
228-250 en 252 van de Gemeentewet. 

d. in artikel 92, eerste lid eerste 
volzin, vervallen de woorden «van 
gemeenten en». 

e. in artikel 92, tweede lid, wordt 
voor «194» gelezen: 124. 

Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99): 
a. artikel 15, eerste lid, laatste 

volzin, en tweede lid, vervallen. 
b. in artikel 180, eerste lid, vervalt 

in de eerste volzin «van gemeenten 
en». 

c. artikel 180, tweede lid, wordt 
voor «artikel 194 van de gemeentewet» 
gelezen: artikel 124 van de Gemeente-
wet. 

Monumentenwet (Stb. 1961, 200): 
a. artikel 32, eerste lid, vervalt 

onder vernummering van de volgende 
leden. 

b. in artikel 33, eerste lid (nieuw), 
wordt voor «194» gelezen: 124. 

Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 
572): 

a. artikel 33, eerste lid, vervalt 
onder vernummering van de volgende 
leden. 

b. in artikel 33, eerste lid (nieuw), 
wordt voor «194» gelezen: 124. 

Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 
284): 

a. artikel 12, derde en vierde lid, 
wordt gelezen: 

3. De verordening wordt bekend ge-
maakt binnen twee weken na verzen-
ding van het goedkeuringsbesluit of na 
de dag waarop de goedkeuring 
overeenkomstig artikel 257 van de 
gemeentewet wordt geacht te zijn 
verleend. 

b. artikel 29a, vierde lid, vervalt 
ondervernummering van hetvolgende 
lid. 

c. in artikel 29a. vierde lid (nieuw), 
wordt voor «vierde» gelezen: derde. 

d. de artikelen 29, eerste lid, en 38, 
tweede lid, vervallen. 

e. in artikel 75 wordt voor «62, 
tweede lid» gelezen: 93. 

f. in de artikelen 76, 79 en 80 wordt 
voor «61» gelezen: 83. 

g. in artikel 88, vijfde lid onder b, 
wordt voor «231» gelezen: 257, derde 
lid. 

h. de artikelen 88, derde lid, tweede 
volzin en 89 achtste lid, tweede volzin, 
vervallen. 

Kampeerwet (Stb. 1981, 372): 
de artikelen 11 en 40, vijfde lid, 

vervallen. 

Wet consumptief Geldkrediet (Stb. 
1972,399): 

artikel 9 vervalt. 

Oorlogswet voor Nederland (Stb. 
1964,337): 

a. in de artikelen 18, 33, vierde lid, 
en 44, derde lid wordt voor «219», 
«220» en «222» gelezen: 173, 174, 
onderscheidenlijk 171. 

b. in de artikelen 33, vierde lid, en 
44, derde lid wordt voor «2-5» 
gelezen: 3-6 

Wet Buitengewone Bevoegdheden 
Burgerlijk Gezag (Stb. 1952, 361): 

in de artikelen 10, vierde lid, en 15, 
derde lid, wordt voor «2-5» gelezen: 
3-6, en voor «220»: 174. 

Wet Verplaatsing Bevolking (Stb. 
1952,406): 

de artikelen 5, vijfde lid, en 11 
vervallen. 

Wet bescherming Bevolking (Stb. 
1952,404): 

de artikelen 13, vijfde lid, 24, 
tweede lid, en 25 vervallen. 

Inkwartieringswet (Stb. 1953, 305): 
in artikel 11, zesde lid, wordt de 

tweede volzin gelezen: De betaling 
wordt bevolen door de burgemeester 
bij een door hem getekend bevel-
schrift. 

Lager-onderwijswet (Stb. 1920, 
778): 

a. de artikelen 23, tweede lid, en 76, 
derde lid, laatste volzin, vervallen. 

b. in artikel 101, tweede lid, wordt 
voor «272» gelezen: 218. 

Kleuter-onderwijswet (Stb. 1955, 
558): 

a. artikel 5, tweede lid, laatste 
volzin, vervalt. 

b. in artikel 73, tweede lid, wordt 
voor «272» gelezen: 218. 

c. in artikel 134, eerste lid, wordt 
voor «194» gelezen: 124. 

Woningwet (Stb. 1962,287): 
a. de artikelen 19, eerste lid, laatste 

twee volzinnen en tweede lid, 58, 
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tweede lid, derde volzin, 65, tweede 
lid, derde volzin, 106 en 107 vervallen. 

b. artikel 65, eerste lid wordt 
gelezen: 

1. Indien een raadsbesluit ter 
uitvoering van een der artikelen 60-64 
is genomen onder voorwaarde dat 
geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt 
verleend, zenden burgemeester en 
wethouders een afschrift van het 
besluit aan gedeputeerde staten. 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(Stb. 1962,286): 

a. de artikelen 43, derde lid, en 71 
vervallen. 

b. artikel 72 vervalt. 

Woonruimtewet 1947 (Stb. 1947, 
291): 

a. de artikelen 5 en 7, tweede lid, 
tweede volzin, vervallen. 

b. in de artikelen 12, eerste lid, 14, 
tweede lid, 19, zesde lid, 20, tweede 
lid, en 23, eerste lid, wordt voor «155» 
gelezen: 134. 

c. in de artikelen 3 en 4 wordt voor 
«Onze Ministervan Binnenlandse 
Zaken» gelezen: Onze Ministervan 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer. 

d. in de artikelen 7, eerste en 
tweede lid, 13, tweede lid, 21 en 26, 
onder b, wordt voor Onze Minister 
belast met de zorg voor de volkshuis-
vesting gelezen: Onze Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer. 

Wet hygiëne en veiligheid zwemin-
richtingen (Stb. 1982,494): 

Artikel 25 vervalt. 

Wet chemische afvalstoffen (Stb. 
1981,696): 

In artikel 59, eerste volzin, vervallen 
de woorden «gemeenten en». 

Wet inzake de luchtverontreiniging 
(Stb. 1981,411): 

Artikel 97 vervalt. 

Leegstandwet (Stb. 1981, 337): 
In artikel 13, eerste lid, wordt 

«Artikel 155 van de gemeentewet» 
vervangen door: Artikel 134 van de 
Gemeentewet. 

Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 
530): 

in artikel 26, vijfde lid onder a, 
wordt voor «76, tweede tot en met het 
vierde lid» gelezen: 266. 

2. Waar in andere wettelijke 
voorschriften, dan de in het eerste lid 
genoemde, wordt verwezen naar een 

artikel in de gemeentewet (Stb. 1931, 
89) wordt deze verwijzing geacht te 
geschieden naar de overeenkomstige 
bepalingen in de Gemeentewet. 

- Artikel 291 (oud 300) luidde: 
De artikelen van deze wet treden in 

werking op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip, dat voor de verschil-
lende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden gesteld. De 
artikelen 295-297 van deze wet 
werken terug tot 1 december 1981. 

- Artikel 292 stond vóór artikel 291. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen gedeelte 

- In par. 1.1 ontbrak in de twaalfde 
alinea de zin beginnende met «Een 
aparte adviesaanvraag». In de 
dertiende alinea stond na «beleidsvrij-
heid»: Sommige adviezen bepleitten 
voorts een verdere versoepeling van 
het toezicht op grond van de gemeen-
tewet zelf en met name van het 
financieel toezicht. 

- In par. 1.4 was aan de alinea, 
beginnende met «De bepaling», 
toegevoegd: Bovendien kan het 
artikel tot onjuiste a contrario interpre-
taties van andere organieke wetten 
zoals de Provinciewet aanleiding 
geven omdat een dergelijk artikel daar 
ontbreekt. 

- In par. 2.1 ontbrak de alinea, 
beginnende met «De belangrijke 
plaats». 

- In par. 2.4.10 ontbrak de alinea, 
beginnende met «Voorts is». 

- In par. 2.5, zevende alinea, stond 
in plaats van de passage beginnende 
met «zoals wij reeds eerder»: De 
regering zal haar definitief standpunt 
nog bepalen, mede naar aanleiding 
van de ontvangen commentaren op 
de voorstellen. Regeling van de 
rechtsgevolgen van gemaakte 
afspraken tussen overheden zal 
overigens - ook indien het om een 
wettelijke regeling gaat - niet in de 
Gemeentewet moeten worden opgeno-
men. Het gaat immers lang niet altijd 
om afspraken waarbij gemeenten als 
partij zijn betrokken. Afspraken tussen 
bijvoorbeeld provincies onderling en 
provincies en rijk zullen evenzeer 
voorkomen. 

- In par. 2.6, vijfde alinea, vijfde 
volzin, ontbrak «allereerst» en het 
zinsdeel beginnende met: «alsmede». 
De daarop volgende zin ontbrak. 

- In par. 3.1.4, vijfde alinea, stond 
in plaats van de eerste twee volzinnen: 

Van belang is voorts, dat de 
algemene regels jegens het college en 
de burgemeester niet volledig 
bindend zijn, hetgeen tot uitdrukking 
komt in de woorden «waarmee 
burgemeester en wethouders onder-
scheidenlijk de burgemeester rekening 
houden». Zij strekken het college of 
de burgemeester bij de uitoefening 
van hun bevoegdheden tot richtsnoer. 

- In par. 3.2.4, derde alinea, stond 
in plaats van «is belegd ten einde 
overleg te voeren»: overleg heeft 
plaatsgevonden. De woorden «over 
de benoeming van de wethouders» 
ontbraken. 

- In par. 3.2.5, onder «Ontslag 
wethouders» stond na de derde 
volzin: Tegen een ontslagbesluit kan 
ingevolge de wet Arob beroep 
worden ingesteld. In dit geval lijkt er 
duidelijk reden aanwezig om de in 
beginsel daar bijbehorende bezwaar-
schriften-procedure niet van toepas-
sing te verklaren, omdat in de wettelij-
ke procedure reeds een heroverwe-
gingsfase is ingebouwd nl. de periode 
gelegen tussen de door de raad 
gegeven verklaring dat de betrokken 
wethouder heeft opgehouden het 
vertrouwen te bezitten en het defini-
tieve ontslagbesluit. Ten einde een 
mogelijke dubbele beroepsprocedure 
uit te sluiten wordt ook duidelijk 
vastgelegd dat geen Arob-beroep 
mogelijk is tegen het besluit van de 
raad waarin wordt verklaard dat de 
betrokken wethouder heeft opgehou-
den het vertrouwen te bezitten. Een 
en ander is nader uiteengezet in de 
toelichting op artikel 50. 

Onder het hoofd «Regeling bestuurs-
vacuum», luidden de volzin, beginnen-
de met «Verder moet» en de daarop 
volgende volzin: Verder moet rekening 
worden gehouden met het voornemen 
door wijziging van de Kieswet de 
gemeenteraadsverkiezingen te 
vervroegen en de periode tussen de 
verkiezing en het eerste optreden van 
de raad aanzienlijk te verkorten. 
Indien deze wetswijziging aanvaard 
zou worden, moet meer dan nu, 
serieus rekening 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 burge-
meester en wethouders aanwezig is. 

Onder het hoofd «Bezoldiging van 
wethouders» stond in plaats van de 
volzin, beginnende met «Overigens 
wijzen wij erop»: Overigens wijzen wij 
erop dat de hier voorgestelde regeling 
derhalve verder gaat dan het bij de 
kamer aanhangige wetsontwerp nr. 

tot wijziging van artikel 100 van 
de huidige gemeentewet. 
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- In par. 3.3.3, rubriek «onverenig-
bare betrekkingen en verboden 
handelingen» ontbrak in de eerste 
volzin de tussenzin, beginnende met 
«het artikel». 

- In par. 4.2 stond in plaats van de 
vijfde en zesde alinea: 

In het systeem van de huidige 
gemeentewet wordt de mogelijkheid 
van mandaatverlening verondersteld. 
Slechts in enkele gevallen is in die 
wet mandaatverlening uitdrukkelijk 
vastgelegd. 

- In par. 4.5.1 luidde de volzin, 
beginnende met «Die bevoegdheid» 
als volgt: Die bevoegdheid hebben 
gedeputeerde staten met name als de 
begroting of rekening niet in evenwicht 
is, of als een van beide besluiten niet 
binnen de daarvoor gestelde termijnen 
is vastgesteld en ingezonden. 

De twee volgende volzinnen 
ontbraken. In plaats van de passage, 
beginnende met «Teneinde» en 
eindigende met «gemeentelijke 
besluiten», stond: Teneinde de 
toezichthoudende taak van gedepu-
teerde staten, vooral met het oog op 
het hier aan de orde zijnde belang, 
duidelijk tot uitdrukking te brengen is 
in het ontwerp bepaald dat een 
gemeente, alvorens een aanvraag op 
grond van artikel 12 van de Financië-
le-Verhoudingswet gehonoreerd kan 
worden, eerst aan twee jaar preventief 
begrotingstoezicht onderworpen dient 
te zijn geweest. Tijdens deze periode 
dient de gemeente op eigen kracht en 
onder begeleiding van gedeputeerde 
staten te proberen tot een oplossing 
voor de gerezen problemen te komen. 
Echter, indien gedeputeerde staten 
van oordeel zijn dat de oorzaken van 
de tekorten zijn gelegen in externe 
factoren, kunnen zij ons verzoeken af 
te wijken van de hiervoor genoemde 
termijn van twee jaar. 

De laatste twee volzinnen van deze 
paragraaf ontbraken. 

- In par. 4.5.2, tweede alinea, 
eerste volzin, stond in plaats van «zijn 
getreden»: zullen treden. 

- In par. 4.5.3 ontbrak in de voor-
laatste alinea de volzin, beginnende 
met «Deze bepaling». In de laatste zin 
van die alinea stond in plaats van «is 
hiermee rekening gehouden»: kan 
rekening hiermee worden gehouden. 

De laatste alinea van deze paragraaf 
ontbrak. 

- In par. 4.5.4 luidde de passage 
beginnende met «Van de overige» als 
volgt: Van de overige in de huidige 
artikel 228 bedoelde besluiten wordt 
in dit ontwerp in eerste instantie 
slechts bepaald dat deze binnen twee 

weken ter kennismaking aan gedepu-
teerde staten moeten worden toege-
zonden. De reden hiervan ten aanzien 
van besluiten betreffende het aangaan 
van geldleningen en van rekening-cou-
rantovereenkomsten, alsmede het 
uitlenen van gelden en het waarborgen 
van geldelijke verplichtingen, is te 
bevorderen dat wordt gehandeld in 
overeenstemming met de voorschriften 
van de Wet kapitaaluitgaven publiek-
rechtelijke lichamen. 

Ten aanzien van besluiten betreffen-
de het kopen, verkopen en ruilen van 
onroerend goed geldt dat het alge-
meen belang ermee is gediend dat er 
geen grote verstoringen op de 
onroerend-goedmarkt optreden door 
het opereren van de lageie overheden 
daarop. De onderhavige constructie 
bedoelt dat mogelijk te maken. 

- In par. 4.6, eerste alinea, stond in 
plaats van de zin beginnende met 
«Alvorens hierop in te gaan» en de 
daarop volgende zin: Eveneens is 
aandacht geschonken aan de bezwaar-
schriften-procedure van de Wet Arob. 

Alvorens hierop in te gaan zal 
eerste kort in het algemeen op het 
administratief of vol beroep en het 
beroep ingevolge de Wet Arob 
worden ingegaan. 

De tweede en derde alinea luidden: 

Administratief of vol beroep 

Het administratief beroep biedt een 
bestuurlijke toetsing, waarbij de 
toetsende instantie niet aan beroeps-
gronden gebonden is. Bij beroep op 
de Kroon adviseert bovendien een 
onafhankelijk orgaan, de Afdeling 
voor de geschillen van bestuur van de 
Raad van State. 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 beroeps-
gang vereist een expliciete regeling. 

Het stelsel van de Wet Arob (admini-
stratieve rechtspraak) 

De Wet Arob kent de mogelijkheid 
in twee instanties voorziening te 
vragen inzake beschikkingen. De 
eerste instantie is verplicht ten 
aanzien van beschikkingen van niet 
tot de centrale overheid behorende 
organen en voorziet in een volledig 
hernieuwde beoordeling leidende tot 
een beslissing door het bestuursor-
gaan dat de aangevochten beschikking 
gaf. De tweede instantie bestaat in 
een aan beroepsgronden gebonden 

rechterlijke toetsing, waarbij nieuwe 
feiten buiten beschouwing blijven, 
door een onafhankelijke 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). 

Aan deze paragraaf was toege-
voegd: 

De Arob-bezwaarschriften-procedure 

Zoals eerder aangegeven is onze 
aandacht eveneens uitgegaan naar de 
Arob-bezwaarschrift-procedure. Deze 
bezwaarschrift-procedure achten wij 
niet wenselijk in de gevallen bedoeld 
in de artikelen 50, 165 en 177. In 
artikel 50 is de bezwaarschriftprocedu-
re uitgesloten omdat in dit artikel al 
de mogelijkheid van heroverweging is 
ingebouwd, zodat het indienen van 
een bezwaarschrift bij de raad geen 
zin heeft. Reden voor de uitsluiting 
van de Arob-bezwaarschrift-procedure 
in de artikelen 165 en 177 is, dat het 
onwenselijk zou zijn een bezwaar-
schrift in te dienen bij de gemeente-
ambtenaar handelend krachtens 
delegatie. 

- In par. 4.7, vijfde alinea, luidde de 
laatste volzin: Uitdrukkelijk is echter 
opgenomen dat tot dit dwangmiddel 
eerst mag worden overgegaan indien 
de toepassing van de normale 
bestuursdwang redelijkerwijs onmo-
gelijk moet worden geacht, dan wel 
moet worden beschouwd als een voor 
het betreffende geval ondeugdelijk 
middel. 

- In par. 4.9 stond na de alinea, 
beginnende met «Ten tweede zal»: 

Als derde kostenveroorzaker kan 
worden gewezen op de in artikel 191 
opgenomen verplichting meerjarenra-
mingen op te stellen. Bij de berekening 
van de kosten hiervan is er van 
uitgegaan dat gemeenten met meer 
dan 50000 inwoners reeds vertrouwd 
zijn met het maken van meerjarenra-
mingen en door de vastlegging van 
de wettelijke verplichting derhalve 
niet voor extra kosten komen te staan. 

Er is voorts van uitgegaan dat bij een 
gemiddelde gemeente (± 10000 
inwoners) met het opstellen van een 
meerjarenraming, die niet erg om-
vangrijk hoeft te zijn om voldoende 
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inzicht te geven, ongeveer een maand 
werk is gemoeid. 

De op basis hiervan berekende 
extra lasten voor de gemeenten 
worden derhalve geschat op f4,75 
miljoen. 

De alinea, beginnende met «Voor 
wat betreft de in artikel 191 opgeno-
men verplichting», ontbrak. 

Artikelsgewijze toelichting 

- Het onderdeel «Artikelnumme-
ring» ontbrak. 

- In plaats van de naam en de 
eerste alinea van het onderdeel «De 
gemeente» stond: 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn enkele bepalin-
gen neergelegd die in de huidige 
gemeentewet niet voorkomen. De 
redenen hiervoor worden in de 
toelichting op die bepalingen (vervat 
in de artikelen 1 en 2) gegeven. 

- De toelichting op artikel 1 (oud) 
luidde: 

Artikel 1 

Terwijl artikel 1 van de Provinciewet 
de elf provincies vermeldt, ontbreekt 
een dergelijke opsomming ten 
aanzien van de gemeenten in de 
huidige gemeentewet. Dit gemis 
wordt in de praktijk herhaaldelijk 
gevoeld, bijvoorbeeld wanneer men 
wil nagaan of een bepaald dorp een 
gemeente in de zin van de wet is, dan 
wel een onderdeel uitmaakt van een 
gemeente met een andere naam. Ook 
de provinciale indeling van de 
gemeenten levert geregeld vragen 
op. Daarom hebben wij in artikel 1 
vastgesteld dat de namen van de 
gemeenten jaarlijks door de Kroon in 
de Staatscourant worden bekend 
gemaakt. Het is de bedoeling daarbij 
tevens aan te geven in welke provincies 
de gemeenten zijn ingedeeld. Deze 
jaarlijkse bekendmaking is een louter 
administratieve plicht van de Kroon en 
heeft geen constitutief of declaratoir 
karakter. Indien door een omissie een 
gemeente niet zou zijn opgenomen of 
de naam van een gemeente niet juist 
zou zijn vermeld in de jaarlijkse bekend-
making, zal dat geen rechtsgevolgen 
hebben. 

Met bekendmaking wordt primair 
beoogd ten behoeve van allerlei 
instanties de in de praktijk gewenste 
informatie te verschaffen. In afwijking 
van het voor advies gezonden 

concept-ontwerp wordt in artikel 1 
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. 

- In plaats van de laatste alinea van 
de toelichting bij artikel 12 stond: 

Ingevolge artikel 129 eerste lid van 
de Grondwet dienen de uitsluitings-
gronden voor het passieve kiesrecht 
voor de gemeenteraad dezelfde te zijn 
als die voor het actieve kiesrecht. De in 
artikel 21 van de huidige gemeentewet 
opgenomen uitzondering voor 
gerechtelijke vrijheidsberoving en 
veroordeling tot een vrijheidsstraf 
anders dan wegens bedelarij of 
landloperij, of wegens een feit waaruit 
openbare dronkenschap blijkt, is dan 
ook niet meer opgenomen. Wij wijzen 
er overigens op dat ook de uitsluitings-
gronden die in de Kieswet zijn 
opgenomen, ingevolge de Grondwet 
gewijzigd zullen moeten worden. 
Krachtens artikel 54 tweede lid van de 
Grondwet, waarin de uitsluitingsgron-
den zijn neergelegd, zullen in de 
toekomst nog slechts van het kiesrecht 
zijn uitgesloten: a. zij die wegens het 
begaan van een daartoe bij de wet 
aangewezen delict bij onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld 
tot een vrijheidsstraf van tenminste 
een jaar en daarbij tevens zijn ontzet 
van het kiesrecht, en b. zij die krachtens 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
wegens een geestelijke stoornis 
onbekwaam zijn rechtshandelingen te 
verrichten. 

Ingevolge het thans voorgestelde 
artikel 12 zal de in de Kieswet neer te 
leggen gewijzigde regeling voor het 
actief kiesrecht, vanzelf doorwerken 
voor het passief kiesrecht voor de 
gemeenteraad. 

- De toelichting op artikel 15 
luidde: 

Dit artikel is gelijkluidend aan artikel 
25 van de huidige gemeentewet met 
uitzondering van de laatste zin van 
laatstbedoeld artikel, die is overgeno-
men in artikel 5 van dit ontwerp. 

- in de toelichting op artikel 21, 
ontbrak de tweede alinea. 

- In de toelichting op artikel 35, 
tweede alinea, ontbrak de passage 
beginnende met «Tussentijdse 
wijziging». 

- In de toelichting op artikel 36 
ontbrak de volzin, beginnende met 
«Het tweede lid spreekt van», en de 
twee daaropvolgende volzinnen. 

- In de toelichting op artikel 41 
ontbrak de passage, beginnende «Een 
andere mogelijkheid» en eindigende 
met «heeft aanvaard». 

- In de toelichting op artikel 43 
stond in plaats van de zin beginnende 
met «Het tweede lid» en de daarop-
volgende zin: 

Het tweede lid geeft een basis om 
in de algemene maatregel van 
bestuur voorschriften op te nemen 
betreffende de toekenning van 
vergoedingen welke niet tot de 
bezoldiging gerekend kunnen worden. 
Gedacht kan worden aan bepalingen 
inzake representatievergoedingen en 
aan voorzieningen ter zake van 
ongevalsuitkeringen. 

- In de toelichting op artikel 45 
stond na de vierde alinea: 

De functies van lid van de rechterlijke 
macht en van ambtenaar van het 
openbaar ministerie worden in het 
ontwerp niet meer onder met het 
wethouderschap onverenigbare 
betrekkingen genoemd. Uit gemeente-
lijk oogpunt bestaat voor handhaving 
van deze onverenigbaarheid geen 
reden. 

- In de toelichting op artikel 55 
ontbrak de laatste alinea. 

- In de toelichting op artikel 63 
ontbrak in de volzin, beginnende met 
«De belangrijkste elementen»: de 
profielschets. 

- In de toelichting op artikel 65, 
laatste volzin, stond in plaats van «1 
oktober 1985», «44» en «48»: 1 
augustus 1983; 26; en: 58. 

- In de toelichting op artikel 75 
ontbrak de laatste volzin. 

- In de toelichting op artikel 86 
stond in plaats van de tweede volzin: 
De samenstelling en werkwijze van 
commissies die belast zijn met (de 
voorbereiding van) de beslissing op 
bezwaarschriften ingevolge de Wet 
Arob worden geregeld in artikel 14 
van die wet. De overige beroep- en 
bezwaarschriftencommissies zijn 
gebaseerd op artikel 61 van de 
huidige gemeentewet. 

- In de toelichting op de artikelen 
88, 89 en 90, achtste alinea, stond in 
plaats van de volzin, beginnende met 
«In het artikel wordt»: Onder a-h en 
onder f is aangesloten bij artikel 14, 
onderscheidenlijk 70. 

In de daaropvolgende volzin 
ontbrak «de burgemeestersfunctie 
en». 

- In de toelichting op de artikelen 
93 en 94 ontbrak de passage beginnen-
de met «In het ontwerp van de 
werkgroep Herziening Gemeentewet». 
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- In de toelichting op artikel 95 
stond in plaats van de laatste volzin: 
De op deze wijze opgelegde verplich-
ting kan door de commissie niet 
ongedaan worden gemaakt. Wel kan 
de raad de geheimhoudingsplicht 
opheffen, indien de commissie zich 
ter zake van het behandelde waarvoor 
een verplichting tot geheimhouding 
geldt, tot de raad heeft gericht. 
Vanzelfsprekend kan het orgaan dat 
de geheimhoudingsplicht heeft 
opgelegd, deze weer opheffen. 

- In de toelichting op de artikelen 
97 tot en met 101 ontbraken de volzin, 
beginnende met «Wij wijzen op de 
verregaande mate» en de daaropvol-
gende zin, alsmede de volzin begin nen-
de met «Daarbij dient de raad 
rekening te houden» en de twee 
daaropvolgende zinnen. 

In plaats van de zin, beginnende 
met «Het is dan ook gewenst», en de 
daaropvolgende zin, stond: In de 
artikelen 295-297 wordt dan ook via 
een wijziging van de Algemene 
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 
en andere wetten de mogelijkheid 
geopend voor deze dagelijkse be-
stuursleden evenals voor wethouders 
een pensioenregeling te treffen. 

- De toelichting op Hoofdstuk VII, 
Algemeen, ving aan met: «Dit hoofd-
stuk is aan de secretaris gewijd». 

- In de toelichting op artikel 115 
stond in plaats van de tweede volzin: 
Deze voorschriften en andere vormen 
van beïnvloeding - niet zijnde toe-
zicht - zoals het geven van aanwijzin-
gen en het opleggen of vaststellen 
van gemeentelijke besluiten door 
hogere overheden moeten worden 
beschouwd als vormen van medebe-
wind en behoeven op grond van de 
medebewindsbepaling van artikel 
113, tweede lid, een wettelijke basis. 

- In de toelichting op artikel 119 
stond in plaats van de twee laatste 
volzinnen van de voorlaatste alinea: 
Overigens is het niet uitgesloten en 
kan het zelfs wenselijk zijn, dat 
bijvoorbeeld ingeval van spoedeisen-
de wetsvoorstellen de gemeenten na 
indiening daarvan alsnog worden 
gehoord, zodat met hun commentaar 
bij de parlementaire behandeling 
rekening kan worden gehouden. 

- In de toelichting op artikel 127 
ontbrak de voorlaatste alinea. 

- De toelichting op artikel 128, 
zevende tot en met de laatste volzin, 
luidde als volgt: Nieuw is het retentie-
recht op de meegevoerde c.q. opgesla-
gen 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. Voor de 
rechthebbende/niet-overtreder zou dit 
systeem tot grote onbillijkheid kunnen 
leiden indien hem niet tevens een 
regresrecht op de overtreder zou 
worden gegeven. Dit is geschied in 
het vierde lid. Het kan voorkomen dat 
de rechthebbende/niet-overtreder een 
zodanig belang bij de goederen heeft 
dat hij de kosten verbonden aan de 
bestuursdwang voldoet ten einde zijn 
goederen terug te krijgen en vervol-
gens tracht de kosten op de overtreder 
te verhalen. 

- In de toelichting op artikel 129 
ontbrak de volzin beginnende met 
«Wel moet het daarbij gaan om» en 
de daaropvolgende zin. 

- In de toelichting op artikel 132, 
voorlaatste alinea, tweede zin, 
ontbrak «feitelijke». 

De twee laatste volzinnen van de 
toelichting ontbraken. 

- In de toelichting op artikel 138 
stond in plaats van de tweede volzin: 
De gemeentebesturen krijgen de 
bevoegdheid om in gevallen waarin 
toepassing van bestuursdwang, zoals 
omschreven in artikel 127, redelijker-
wijs onmogelijk of ondeugdelijk moet 
worden geacht, naleving van de 
wettelijke voorschriften af te dwingen 
door middel van een dwangsom. 

De derde alinea luidde: 
Deze situatie wordt door dit artikel 

aanzienlijk verbeterd. Indien het 
middel bestuursdwang geen oplossing 
kan bieden, kan het orgaan dat 
bevoegd is de bestuursdwang toe te 
passen bepalen dat bij niet-naleving 
van de wettelijke voorschriften een 
dwangsom wordt verbeurd. 

In de toelichting op het tweede lid 
ontbrak de volzin beginnende met: 
«Anderzijds zal de hoogte van de 
dwangsom». 

In plaats van zin beginnende met 
«Daarnaast kan hij beoordelen» 
stond: Daarnaast kan hij beoordelen 
of het gemeentebestuur tot het 
oordeel kon komen dat zich een van 
de gevallen, genoemd in de aanhef 
van artikel 138, voordeden en of het 
bestuur derhalve teiecht van de 
bevoegdheden tot oplegging van een 
dwangsom gebruik heeft gemaakt. 

De regeling van de opzegging van 
een dwangsom door het bestuur sluit 
aan bij de regeling van een dwangsom 
door de rechter in de artikelen 611a 
e.v. van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Ook de uitwerking, 

die in dat Wetboek aan de oplegging 
van een dwangsom wordt gegeven, 
wordt in het derde lid voor zover 
mogelijk van overeenkomstige 
toepassing verklaard. 

In de zin beginnende met «Doordat» 
ontbrak de passage beginnende met 
«met dien verstande». 

In de tweede zin van de voorlaatste 
alinea stond in plaats van «minder 
passend is»; niet mogelijk of ondeug-
delijk moet worden geacht. 

- De toelichting op de artikelen 138 
en 138b ontbrak. 

- In de toelichting op artikel 139 
was aan de tweede alinea toegevoegd: 
In het onderhavige ontwerp is niet de 
term «in werking treden» overgeno-
men. Dit is gedaan om verschil in 
interpretatie tussen de Provinciewet, 
de Wet algemene bepalingen en de 
gemeentewet, die een gelijke termino-
logie kennen, te voorkomen. 

- In de toelichting op artikel 148, 
derde alinea, ontbrak in de derde zin 
de passage beginnende met «behou-
dens». In de tweede alinea stond in 
plaats van de zin beginnende met 
«Met betrekking tot»: Met betrekking 
tot artikel 174 bis van de huidige 
gemeentewet merken wij nog op dat 
de daarin neergelegde verplichting tot 
het maken van brandveiligheidsveror-
deningen beter wordt geregeld in het 
ontwerp-Brandweerwet, dat daarvoor 
een meer geëigende plaats biedt. 

- In de toelichting op artikel 151 
stond in de eerste zin van de derde 
alinea in plaats van «en in de gemeente 
een belang hebbende natuurlijke of 
rechtspersonen»: «, instellingen of 
organisaties». In de laatste zin van de 
derde alinea stond in plaats van 
«heeft inmiddels gerapporteerd 
over»: beraadt zich onder meer op. 
Aan deze alinea was toegevoegd: In 
dit verband zij opgemerkt dat het 
begrip instellingen en organisaties 
ruim moet worden verstaan. Daaron-
der zijn bijvoorbeela ook bedrijven en 
actiegroepen begrepen. 

In de achtste alinea van deze 
toelichting stond in de zin beginnende 
met «Een of ander» in plaats van 
«artikel 2 van de Financiële-Verhou-
dingswet 1984»: artikel 182 van dit 
ontwerp. De negende alinea beginnen-
de met «Wij realiseren ons», ontbrak. 

In de elfde alinea stond in plaats 
van de zin, beginnende met «Het 
begrip»: Hoewel van ingezetenen 
wordt gesproken kan het gewenst zijn 
dat een gemeenteoestuur in voorko-
mende gevallen ook belanghebben-
den/niet-inwoners van de gemeente 
in de gelegenheid stelt mede in te 
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spreken. Voor wat de instellingen en 
organisaties betreft is in plaats van 
het in de gemeente gevestigd zijn, 
gekozen voor het criterium: in de 
gemeente werkzaam. 

- In de toelichting op artikel 152 
stond in plaats van de eerste alinea, 
vanaf «Wel is het raadzaam», en de 
tweede alinea: Wèl willen wij de raad 
daarbij aan bepaalde regels binden. 
Daartoe dient artikel 152. 

Nieuw is de mogelijkheid dat de 
raad beroep op zich kan openstellen 
van door de burgemeester genomen 
besluiten ter uitvoering van verorde-
ningen van de raad. Hierbij kan 
worden gedacht aan het afgeven van 
vergunningen, het verlenen van 
ontheffingen en dergelijke. Deze 
mogelijkheid is gebaseerd op de 
overweging dat de raad, die bevoegd 
is om vooraf in zijn verordening de 
uitvoeringsbevoegdheid van de 
burgemeester aan voorwaarden te 
binden, zeker ook bevoegd moet zijn 
om achteraf zijn oordeel in de plaats 
te stellen van dat van de burgemeester 
indien bij de uitvoering problemen 
rijzen. 

Een andere overweging is, dat 
indien zwaarwegende argumenten 
voor uitoefening van de bevoegheid 
door de burgemeester ontbreken 
(deze zijn genoemd in paragraaf 3.2.2 
van het algemeen deel van de 
toelichting) er geen reden is om op 
het punt van beroep een onderscheid 
te maken tussen de uitvoering door 
de burgemeester en de uitvoering 
door burgemeester en wethouders. 
Deze argumenten ontbreken over het 
algemeen als het gaat om de voren-
bedoelde uitvoering van raadsverorde-
ningen door de burgemeester. Geen 
beroep op de raad staat open tegen 
besluiten van de burgemeester die 
zijn gebaseerd op de artikelen 171, 
173, eerste lid, 174 en 175. 

Het gaat hier om besluiten van de 
burgemeester die zijn gebaseerd op 
zijn specifieke verantwoordelijkheid 
voor de daadwerkelijke handhaving 
van de openbare orde. Bij deze 
categorie besluiten verzetten duidelijke 
argumenten, genoemd in de toelich-
ting bij artikel 171, zich tegen uitoefe-
ning van deze bevoegdheden door 
een ander orgaan dan de burgemees-
ter. 

De zin beginnende met «Voorts is 
het» ontbrak. 

- In de toelichting op artikel 154 
ontbrak de voorlaatste alinea. 

- In de toelichting op artikel 156 
stond in plaats van de passage 
beginnende met «De tweede toetsings-
norm»: 

De toetsingsnormen, opgenomen in 
het tweede lid, voor het overige 
ontleend aan artikel 243 van de 
huidige gemeentewet. 

- In de toelichting op artikel 157, 
tweede alinea, tweede zin, stond in 
plaats van «en deze door bestuurs-
dwang te handhaven kan niet»: kan 
evenmin. 

- In de toelichting op artikel 158a 
(oud: artikel 2), laatste alinea, ontbrak 
de tweede volzin. In de vierde volzin 
stond na «Rijk»: mede in verband met 
artikel 1. 

- In de toelichting op artikel 159 
stond na «173»: eerste lid. De volzin 
beginnende met «Voor bestaande 
medebewindsregelingen» ontbrak. 

- In de toelichting op artikel 161 
stond in de tweede volzin in plaats 
van «moet»: kan. 

- In de toelichting op artikel 165, 
tweede alinea, stond na de zin, 
beginnende met «Naar aanleiding 
van»: Hierdoor sluit artikel 165 beter 
aan bij artikel 173, tweede lid, dat 
bepaalt dat de raad zowel de burge-
meester als het college kan belasten 
met de uitvoering van de in die 
bepaling bedoelde raadsverordenin-
gen. 

- In de toelichting op artikel 171 
stond vóór de eerste volzin van de 
tweede alinea: Met handhaving van 
de openbare orde wordt in dit artikel 
niet gedoeld op de taken waarmee de 
burgemeester kan worden belast bij 
de uitvoering van de in artikel 173, 
tweede lid bedoelde verordeningen 
op het terrein van de openbare orde, 
zoals het afgeven van vergunningen, 
ontheffingen etc. welke taken een 
bestuurlijk-administratief karakter 
hebben. 

- In de toelichting op artikel 173 
stond in plaats van de vierde en vijfde 
alinea: 

Het tweede lid beoogt een einde te 
maken aan de tot dusver bestaande 
situatie dat indien de raad met 
betrekking tot de in het eerste lid 
bedoelde gevallen verordeningen 
maakt, alleen de burgemeester kan 
worden belast met de uitvoering 
daarvan. De zorg voor feitelijke 
handhaving van de openbare orde 
c.q. het feitelijk toezicht, geregeld in 
het eerste lid, blijft echter ook in deze 
gevallen, waarin burgemeester en 
wethouders op grond van een 
raadsverordening in zeker opzicht een 
juridisch toezicht kunnen uitoefenen, 
in handen van de burgemeester. Dit 
laatste wordt door de aanhef van het 
tweede lid benadrukt. 

Over delegatie van de in dit artikel 
bedoelde bevoegdheden merken wij 
het volgende op. 

Het eerste lid verzet zich tegen een 
delegatie van de hierbedoelde 
bevoegdheid van de burgemeester 
aan andere organen. Het is wenselijk 
dat de burgemeester te allen tijde 
verantwoordelijk blijft voor de 
uitoefening van de hier toegekende 
bevoegdheid omdat hij in voorkomen-
de gevallen genoodzaakt is soms 
vergaande maatregelen te nemen. 
Ook de argumenten, genoemd bij 
artikel 171, die ervoor pleiten de 
feitelijke handhaving van de openbare 
orde aan de burgemeester toe te 
kennen spelen hierbij een rol. Delegatie 
is in de meeste gevallen wel mogelijk 
van de in het tweede lid bedoelde 
bevoegdheid, althans wanneer het 
gaat om juridisch-administratieve 
uitvoeringshandelingen waarbij een 
exclusieve verantwoordelijkheid van 
de burgemeester niet zonder meer 
vereist is. 

De mogelijkheid voor de raad om 
beroep open te stellen van krachtens 
zijn verordeningen genomen besluiten 
door burgemeester en wethouders of 
door de burgemeester is geregeld en 
toegelicht in artikel 151 en in het 
algemeen deel van deze toelichting. 

Binnenkort zullen wij voorstellen 
doen voor een wettelijke regeling 
inzake openbare manifestaties 
waaronder betogingen als bedoeld in 
artikel 9 van de Grondwet. Wij zijn 
voornemens daarbij af te wijken van 
artikel 173 tweede lid in die zin dat 
met de vergunningsverlening voor 
betogingen slechts de burgemeester 
kan worden belast. De afwijking is 
gewenst omdat er een nauwe relatie 
bestaat tussen deze vergunningverle-
ning en de feitelijke handhaving van 
de openbare orde waarvoor de 
burgemeester ingevolge artikel 171 
exclusief verantwoordelijk is. Boven-
dien is het bij deze vergunningverle-
ning van groot belang dat snel en 
slagvaardig kan worden gereageerd 
op de vergunningaanvraag. Dit is het 
beste gewaarborgd indien uitsluitend 
de burgemeester ter zake bevoegd is. 
Om diezelfde reden willen wij ook de 
mogelijkheid van beroep op de raad 
(artikel 152) en het stellen van algeme-
ne regels door de raad (artikel 149) op 
dit punt uitsluiten. 

Vooruitlopend op de totstandkoming 
van de wettelijke regeling inzake 
betogingen hebben wij in artikel 291 
bepaald dat ten aanzien van de 
vergunningverlening voor betogingen 
van de hierbovengenoemde bepalin-
gen wordt afgeweken. 

- In de toelichting op artikel 174 
stond in plaats van de vierde tot en 
met de zevende alinea: 
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De tweede volzin van het eerste 
lid strekt er toe een einde te maken 
aan de tot verschil van mening 
aanleiding gevende vraag, of en in 
hoeverre de burgemeester bij gebruik-
making van zijn bevoegdheid aan 
wettelijke bepalingen gebonden is. 
Uitgangspunt is geweest, dat in 
extreme omstandigheden terzijdestel-
ling daarvan mogelijk moet zijn en dat 
de onderhavige bepaling dienaan-
gaande geen twijfel mag laten. Het 
optreden van de burgemeester dient 
echter te allen tijde aan eisen van 
proportionaliteit te voldoen. Terzijde-
stelling van wettelijke voorschriften is 
slechts in de in dit artikel bedoelde 
ernstige noodsituaties toegestaan. De 
burgemeester zal bij hantering van de 
bevoegdheden hem toegekend in de 
artikelen 174 en 175 met bijzondere 
voorzichtigheid te werk dienen te 
gaan. In het bijzonder zij erop gewezen 
dat voor wat de rampenbestrijding 
betreft de ontwerp-rampenwet 
(Tweede Kamer, 16 978) een aantal 
waarborgen bevat, die ertoe leiden 
dat er met de inzichten van andere 
bestuursorganen die hun bevoegdhe-
den binnen het kader van andere 
wettelijke regelingen uitoefenen, 
rekening wordt gehouden. Deze 
artikelen bieden geen mogelijkheid tot 
een afwijking van de in de Grondwet 
geregelde fundamentele beginselen, 
tenzij de grondwetgever daarin zelf 
heeft voorzien. Volledigheidshalve zij 
opgemerkt, dat in verband met artikel 
94 van de Grondwet evenmin van de 
daarin bedoelde verdragen zal kunnen 
worden afgeweken. 

De zes laatste volzinnen van de 
toelichting ontbraken. 

- In de toelichting bij artikel 175 
ontbraken de derde en vierde volzin. 

- De toelichting op de artikelen 
182-185 luidde: 

Artikelen 182-185 

Deze artikelen zijn gelijkluidend aan 
de artikelen 273a-d van de huidige 
gemeentewet, zoals die zijn ingevoegd 
bij de Wet van 22 december 1983 
(Stb. 649). 

- Boven de toelichting op de 
artikelen 186 en 186a stond «Artikel 
186». In plaats van de laatste zin van 
de tweede alinea, beginnende met 
«Die verruiming», alsmede de 
daaropvolgende alinea's stond: 
Wettelijke regeling is trouwens ook 
geboden in verband met artikel 79 
van de Grondwet. In artikel 186 is 
deze wettelijke regeling 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 voorde 
comptabiliteitsvoorschriften. Voor de 
provincies dient hier evenwel een 
daartoe strekkende wijziging van de 
Provinciewet aan vooraf te gaan. 

- De toelichting op artikel 189 
luidde als volgt: 

In artikel 228 van de huidige 
gemeentewet wordt een viertal 
«categorieën» van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen genoemd ten 
aanzien waarvan het goedkeuringsver-
eiste van gedeputeerde staten geldt. 

Bij de totstandkoming van het 
onderhavige ontwerp hebben wij ons 
afgevraagd of dit in artikel 228 
geregelde preventieve toezicht voor 
alle vier categorieën gehandhaafd 
diende te worden. 

Op grond van het grote belang dat 
wordt gehecht aan het streven naar 
vergroting van de beleidsvrijheid en 
tevens verantwoordelijkheid van de 
gemeenten is geoordeeld dat er, met 
uitzondering ten aanzien van rechts-
handelingen tot het oprichten van en 
deelnemen in stichtingen, maatschap-
pen, vennootschappen en coöpe-
ratieve of andere verenigingen, in 
principe onvoldoende gronden zijn 
om het goedkeuringsvereiste onver-
kort te handhaven. De reden voor de 
uitzondering is niet zo zeer dat 
dergelijke besluiten het financieel 
belang van de gemeente raken, als 
wel het openbare belang dat verbon-
den is aan het hanteren van publiek-
rechtelijke boven privaatrechtelijke 
rechtsvormen. 

Verwezen wordt in dat verband 
naar de toelichting bij artikel 156 van 
dit ontwerp. 

Voor de overige besluiten wordt in 
dit artikel slechts bepaald dat deze 
binnen twee weken na vaststelling 
moeten worden toegezonden aan 
gedeputeerde staten. 

De reden achter deze vorm van 
repressief toezicht ten aanzien van 
besluiten betreffende het aangaan 
van geldleningen en van rekeningcou-
rantovereenkomsten, alsmede het 
uitlenen van gelden en het waarborgen 
van geldelijke verplichtingen is te 
waarborgen dat wordt gehandeld in 
overeenstemming met de voorschrif-
ten van de Wet kapitaaluitgaven 
publiekrechtelijke lichamen. 

Ook ten aanzien van onroerend-
goedtransacties staan wij als uitgangs-
punt een repressieve vorm van 
toezicht voor. 

Sinds 1966 zijn de gemeenten met 
meer dan 100000 inwoners vrijgesteld 
van het vereiste van goedkeuring op 

onroerend-goedtransacties. Dat is een 
belangrijke verworvenheid die ten 
goede komt aan de wenselijkheid een 
slagvaardig bestuur te kunnen 
uitoefenen. Er is naar onze mening 
echter geen reden om niet tevens bij 
gemeenten met een minder groot 
aantal inwoners tegemoet te komen 
aan die wenselijkheid. Ook daar 
bestaat de behoefte een slagvaardig 
beleid te voeren. Een onderscheid 
naar gemeente-grootte suggereert dat 
de kwaliteit van het bestuur en 
ambtelijk apparaat in de grootste 
gemeenten wordt verondersteld beter 
te zijn dan in de overige, hetgeen niet 
noodzakelijk het geval is, maar 
belangrijker nog achten wij de 
overweging dat het kwaliteitsmotief 
voor het toezicht in het algemeen 
ongewenst is. Een en ander neemt 
echter niet weg dat in normale 
omstandigheden naar onze mening, 
zij het achteraf, behoefte bestaat zicht 
te houden op gemeentelijke onroe-
rend-goedtransacties. 

Om te kunnen onderkennen of er al 
te grote verstoringen op de onroerend-
goedmarkt optreden door activiteiten 
van de gemeenten, is daarom bepaald 
dat besluiten tot het aankopen, 
verkopen of ruilen van onroerend 
goed aan gedeputeerde staten 
worden toegezonden. Gedeputeerde 
staten kunnen dan indien zij in hun 
provincie al te grote fluctuaties op de 
onroerend-goedmarkt constateren 
door het opereren van gemeenten, 
besluiten aan ons voordragen voor 
schorsing c.q. vernietiging. 

Ons inziens verdient het in dit 
verband aanbeveling dat gemeentebe-
sluiten, voorzover zinvol, gepaard 
gaan van een taxatie-rapport van een 
beëdigd deskundige. 

Daarbij zij opgemerkt dat in de 
praktijk de betreffende besluiten reeds 
in vele gevallen zijn voorzien van 
taxaties, terwijl formeel de taxatie als 
instrument wordt gehanteerd in de 
Wet voorkeursrecht gemeenten en de 
Wet agrarisch grondverkeer. 

- In de toelichting op artikel 190, 
vierde lid ontbraken de laatste twee 
zinnen. 

- In de toelichting op de artikelen 
191 en 192 stond in plaats van de 
laatste alinea: 

Tot slot moet worden opgemerkt 
dat wi j met betrekking tot de beraad-
slagingen over begroting, begrotings-
wijzigingen en rekening niet hebben 
wil len overgaan tot het maken van 
een voorbehoud ten aanzien van het 
bepaalde in artikel 24. 

Dit om geen precedenten te schep-
pen. Het achterwege laten van een 
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dergelijk voorbehoud laat evenwel 
onverlet dat de vaststelling van de 
begroting en de rekening zich in elk 
geval niet lenen voor beraadslaging 
achter gesloten deuren. Te meer daar 
in artikel 125 van de herziene Grondwet 
is bepaald dat vergaderingen van 
provinciale staten en gemeenteraden 
openbaar zijn. 

- In de toelichting op artikel 197, 
laatste alinea, stond in de zin begin-
nende met «Met het oog op» na 
«bestuur»: de commissie voor de 
comptabiliteitsvoorschriften gehoord. 

- In de toelichting op artikel 198 
ontbrak de voorlaatste alinea. 

- In de toelichting op de artikelen 
199-202, stond in plaats van de 
negende alinea, vanaf «Tot deze 
laatste categorie», en de tiende 
alinea: Deze bepaling is bedoeld voor 
gevallen waarin van malversaties 
sprake is. Een overschrijding van de 
begroting die niet door een begrotings-
wijziging is gedekt, zal daar in het 
algemeen niet onder vallen. De 
rekening dient in beginsel een juist 
beeld van het financiële beheer in het 
begrotingsjaar te geven. Dat betekent 
intussen niet dat de raad zich niet zou 
kunnen uitspreken over begrotings-
overschrijdingen. Echter, indien door 
laakbare tekortkomingen in het 
financieel beheer van burgemeester 
en wethouders begrotingsoverschrij-
dingen hebben plaatsgevonden, 
beschikt de raad over de nodige 
andere middelen om zijn oordeel tot 
uitdrukking te brengen, dan het buiten 
de rekening laten van bedragen 
waarmee de begroting is overschre-
den. 

Indien er sprake is van fraude zijn 
uiteraard ook justitiële middelen niet 
uitgesloten te achten. 

De laatste volzin ontbrak. 
- De toelichting op artikel 203 

luidde als volgt: 
Artikel 203 is het sleutelartikel dat 

bepalend is voor het al dan niet 
in werking treden van een andere wijze 
van toezicht houden op de gemeente-
begroting dan het in principe geldende 
repressieve toezicht. Dit artikel geeft 
namelijk aan op grond van welke 
criteria de begroting van een gemeente 
vooreen bepaald dienstjaar- inclusief 
alle besluiten tot wijziging daarvan -
onder preventief toezicht van gedepu-
teerde staten kan komen te staan. 

Het - steeds voor de periode 
van één jaar - in werking treden van 
het regime van preventief toezicht is 
in alle gevallen afhankelijk gesteld 
van een door gedeputeerde staten zelf 
te nemen beslissing. De gronden 
waarop zij een dergelijke beslissing 
kunnen nemen zijn in dit artikel 

limitatief omschreven. Bij hetomschrij-
ven van deze criteria, en zeker bij de 
toepassing daarvan, is een zekere 
mate van subjectiviteit niet te vermij-
den. Het is bovendien in het belang 
van zowel gemeente als van gedepu-
teerde staten dat rekening gehouden 
kan worden met de omstandigheden 
van elke gemeente afzonderlijk. 
Niettemin is uit een oogpunt van 
rechtszekerheid gezocht naar zoveel 
mogelijk objectiveerbare maatstaven. 
Daarbij kunnen twee elementen 
worden onderscheiden. In de eerste 
plaats het naleven van de termijnen 
voor het vaststellen van en inzenden 
aan gedeputeerde staten van de 
begroting en de rekening van het 
verstreken dienstjaar. In de tweede 
plaats de financiële positie van de 
gemeente. 

Het naleven van de termijnen, 
genoemd in de artikelen 192, 199, 
eerste lid, en 201, eerste lid, achten 
wij van zodanig belang voor het goed 
functioneren van de gemeentelijke 
financiële huishouding, dat in artikel 
203 voor gedeputeerde staten de 
mogelijkheid wordt geschapen de 
begroting van een gemeente geduren-
de een kalenderjaar onder hun 
preventief toezicht te plaatsen als een 
of meer van deze termijnen niet is 
nageleefd. In de toelichting bij artikel 
192, alsmede bij de artikelen 198 tot 
en met 202 gaan wij nader in op het 
belang van deze termijnen. 

Overwogen is in de wet een 
bepaling op te nemen er toe leidende 
dat het overschrijden van een of meer 
der genoemde termijnen, automatisch 
het systeem van preventief toezicht 
voor een jaar in werking stelt. Daarvan 
is echter om verschillende redenen 
afgezien. In de praktijk kan het 
voorkomen dat een gemeente slechts 
in zeer geringe mate de gegeven 
termijn overschrijdt, terwijl gedepu-
teerde 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 
is in het tweede //dvan dit artikel de 
bepaling opgenomen dat gedeputeer-
de staten in ieder geval uiterlijk twee 
weken voor de aanvang van het jaar 
de betrokken gemeente berichten 
indien zij hebben besloten de begro-
ting van het eerstvolgende jaar aan 
hun voorafgaand toezicht te onderwer-
pen. Verwacht mag worden dat 
gedeputeerde staten sneller geneigd 
zullen zijn op grond van termijnover-
schrijding te besluiten tot het instellen 
van preventief toezicht naarmate een 
gemeente hen minder tijd laat voor 

een beoordeling als gesteld in het 
eerste lid van dit artikel, in de aanhef 
en onder c en d. 

Het tweede element in de criteria 
dat moet worden aangehouden bij 
een beslissing omtrent de vraag of 
het systeem van preventief toezicht 
van kracht moet worden is meer 
inhoudelijk van aard. Preventief 
toezicht op de begroting kan ook 
worden ingesteld als de financiële 
positie van de gemeente daartoe 
aanleiding geeft. Met als meer 
concreet criterium dat zowel begroting 
als rekening in principe in evenwicht 
moeten zijn. Voor de begroting is dit 
vereiste neergelegd in het derde lid 
van artikel 190. 

De rekening is een feitelijk verslag 
van de resultaten van het financieel 
beheer zoals dat is gevoerd ter 
uitvoering van het door de raad 
uitgestippelde beleid. Daarom kan 
niet, zoals in artikel 190, derde lid, ten 
aanzien van de begroting, de eis 
worden gesteld dat de rekening in 
evenwicht dient te zijn. Wel kan, net 
als bij de begroting, aan het niet in 
evenwicht zijn het gevolg worden 
verbonden dat de begroting van het 
eerstvolgende dienstjaar aan vooraf-
gaand toezicht wordt onderworpen. 
Het gaat er immers om of uit de 
rekening blijkt dat het gemeentebe-
stuur een evenwichtig financieel 
beleid heeft gevoerd. Indien de 
rekening een tekort vertoont kan er 
aanleiding zijn om daaraan te twijfelen. 

Uitgangspunt bij de beoordeling 
moet zijn dat elke gemeente in 
principe zelf verantwoordelijk is voor 
het te voeren financieel beleid en ook 
zelf de gevolgen moet dragen van de 
daaraan verbonden nadelige financiële 
consequenties. Echter, wanneer uit de 
beoordeling van de financiële positie 
van een gemeente naar voren komt 
dat het gevaar reëel wordt dat deze 
gemeente om uit de problemen te 
raken een beroep zal moeten doen op 
de collectiviteit van de middelen van 
de overige gemeenten of op middelen 
van het Rijk, is een beslissing om 
preventief toezicht op de begroting in 
te stellen op zijn plaats. De periode 
waarover preventief toezicht wordt 
uitgeoefend kan dan worden gebruikt 
voor het ontwikkelen van beleidslijnen, 
uiteraard in overleg met het gemeen-
tebestuur, die naar verwachting weer 
zullen leiden tot een financieel 
evenwichtige situatie voor de gemeen-
te. Verwezen zij verder naar de 
toelichting op artikel 206 en op de bij 
dit ontwerp gevoegde voorstellen tot 
wijziging van de ontwerp Financiële-
Verhoudingswet 1984 (TK 17719). 
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Bij de beoordeling van de financiële 
positie van een gemeente door 
gedeputeerde staten zal alleen al op 
grond van praktische overwegingen 
het accent komen te liggen op de 
beoordeling van de rekening van het 
voorafgaande jaar. Tenzij de betrokken 
gemeente de gestelde termijnen 
overschrijdt is de rekening immers 
half september bij gedeputeerde 
staten, terwijl de begroting voor het 
eerstvolgende dienstjaar half novem-
ber bij het provinciaal bestuur is. Voor 
beide stukken geldt dat gedeputeerde 
staten zich uiterlijk half december een 
oordeel gevormd moeten hebben en 
dit oordeel aan de gemeente moeten 
hebben meegedeeld, althans wanneer 
zij hebben besloten preventief 
toezicht op de begroting in te stellen. 

De meerjarenraming die tegelijk 
met de begroting moet worden 
overgelegd is niet als zodanig een 
toetssteen voor het al dan niet 
instellen van preventief toezicht. 
Indirect speelt zij echter wel een rol. 
Gedeputeerde staten kunnen mede 
aan de hand hiervan beoordelen of de 
begroting, zoals het eerste lid van 
artikel 190 eist, wel een volledig 
overzicht biedt van de voor het 
desbetreffende dienstjaar voorgeno-
men activiteiten en hoe in het licht 
hiervan de financiële vooruitzichten 
zijn. Ook bij het beoordelen van de 
geraamde inkomsten is enige voorzich-
tigheid op zijn plaats. Bij het opnemen 
van aangevraagde uitkeringen of 
bijdragen van het Rijk, zal terdege het 
realiteitsgehalte van deze ramingen 
moeten worden getoetst. 

Bij het beoordelen van de rekening 
zal het presenteren van een tekort op 
zich zelf nog geen reden behoeven te 
zijn om de eerstvolgende begroting 
onder preventief toezicht te plaatsen. 
Een tekort zal moeten worden gerela-
teerd aan de totale omvang van de 
gemeentelijke uitgaven en inkomsten 
en reservepositie. In de afweging zal 
tevens moeten worden betrokken 
hetgeen de accountantsverklaring 
meedeelt omtrent de financiële 
positie van de gemeente en de 
financiële beheersvoering. Zijn 
bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen 
onverantwoord verlengd of de 
reserves te fors aangesproken (gezien 
in relatie tot de totaal besteedbare 
middelen) om de rekening sluitend te 
krijgen, dan kan niet worden gesproken 
van een rekening die in evenwicht is. 
Omgekeerd kan zich natuurlijk ook de 
situatie voordoen dat weliswaar de 
rekening niet in evenwicht is, maar de 
begroting voor het eerstvolgend 
dienstjaar, mede gezien in relatie tot 

de meerjarenraming, een zodanig 
positief beeld geeft dat er niettemin 
geen aanleiding is voor gedeputeerde 
staten om het systeem van preventief 
toezicht voor een jaar in werking te 
stellen. 

Een afzonderlijk probleem vormt de 
situatie wanneer de primitieve 
begroting zelf in evenwicht is, maar 
bij begrotingswijziging alsnog 
zodanige beleidswijzigingen worden 
gepresenteerd dat dit evenwicht weer 
wordt verstoord. Wanneer dit gebeurt 
gelijktijdig met het aanbieden van de 
primitieve begroting zullen gedepu-
teerde 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 mogelijk-
heid een toestand van grote rechtson-
zekerheid 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 vernietigingsbe-
sluit worden bepaald welke rechtsge-
volgen 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 brengen dat voorgenomen 
nieuw beleid al zoveel mogelijk in de 
primitieve begroting wordt verwerkt. 
In de toelichting op 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. 

Het tweede lid van dit artikel 
spreekt waarschijnlijk voor zich. Uit 
een oogpunt van rechtszekerheid 
moeten de betrokken gemeentebestu-
ren, 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. 

- In de toelichting op artikel 204 
ontbrak de toevoeging aan de eerste 
zin, beginnende met «of een medede-
ling». De derde volzin, beginnende 
met «Voor wat de mededeling 
betreft» ontbrak. 

- In de toelichting op artikel 208 
ontbraken de laatste twee alinea's. 

- In de toelichting op artikel 209 
stond in de zin beginnende met 
«Formeel geldt» in plaats van «ter-
mijn» en «derde»: publicatieplicht, en 
tweede. In de daaropvolgende zin 
stond in plaats van «termijn»: plicht. 

- De toelichting op artikel 210a 
ontbrak. 

- In de toelichting op artikel 211 
ontbraken de laatste twee zinnen van 
de eerste alinea. 

- In de toelichting op de artikelen 
212, 213 en 214 ontbrak in de derde 
alinea de zin beginnende met «De 
doelmatigheidsaspecten». In de 
laatste alinea stond in plaats van de 
passage, beginnende met «Nu de 
controle» en eindigende met «prak-
tijk»: Sinds de controle dient te 
geschieden door een deskundige past 
een dergelijke wetsbepaling feitelijk 
niet meer. Deze deskundige met zijn 
vakkennis, beroepsregels en erecode, 
zal en moet zelf kunnen bepalen hoe 
de controle zal worden uitgeoefend en 
hoe hij zijn verslag hieromtrent zal 
inrichten en doorzenden. Zo is ook de 
praktijk. 

- In de toelichting op Hoofdstuk XV 
ontbrak de laatste volzin. 

- In de toelichting op Titel V, 
Inleiding, stond in de voorlaatste vol-
zin in plaats van «1985» en «vijfde»: 
1984, en vierde. 

- In de toelichting op de artikelen 
254-260, vijfde alinea, stond in de zin, 
beginnende met «Ook de commissie». 
In plaats van «wijdde» wijdt. In de 
daaropvolgende zin stond in plaats 
van «was» is. In de tweede daaropvol-
gende zin stond in plaats van «achtte»: 
acht. 

De zin beginnende met «in de vijfde 
druk van haar rapport» ontbrak. De 
daaropvolgende zin luidde «Met deze 
conclusie van de commissie kunnen 
wij instemmen». 
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- In de toelichting op artikel 254 
stond in de tweede volzin in plaats 
van «Ingevolge artikel 5, onderdeel 
a,»: Zoals ook elders in dit ontwerp. 
In de eerste zin van de derde alinea 
ontbrak: «(vijfde druk, pg. 274-277)». 

- De toelichting op artikel 258a 
ontbrak. 

~ In de toelichting op artikel 259 
stond in plaats van de eerste twee 
volzinnen: Zoals in het algemeen deel 
is uiteengezet, zal het sporadisch 
voorkomen dat een gemeentelijk 
besluit onderworpen wordt aan 
goedkeuring bij koninklijk besluit. 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 goedkeuring bij koninklijk 
besluit 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 goedkeu-
ringsrecht door de Kroon. In dit artikel 
zijn die regels geformuleerd 

Evenmin als bij de beslissing door 
de Kroon omtrent provinciale besluiten 
(artikel 164 van de provinciewet) is het 
hier gewenst de Kroon aan een fatale 
termijn te binden. 

- In de toelichting op artikel 261, 
derde alinea, stond in de zin, beginnen-
de met «Dit ontwerp» in plaats van 
«uit de begripsbepaling van artikel 5, 
onderdeel a, volgt»: bij artikel 254 
werd opgemerkt. In de eerste zin van 
de vijfde alinea ontbrak «reeds in 
eerdere versies van haar rapport». 

In de zesde alinea ontbrak na 
«ABAR»: (vijfde druk, pg. 317-320). 

- In de toelichting op artikel 287 
stond in plaats van «Het eerste lid van 
dit»: Dit. 

De laatste volzin ontbrak. 
- In de toelichting op artikel 288 

stond in plaats van de laatste volzin: 
In het tweede lid van de artikelen 293 
en 294 is hetzelfde bepaald voor wat de 
daar bedoelde, met de herziening van 
de financiële bepalingen samenhan-
gende, wetswijzigingen betreft. 

- De toelichting op de artikelen 
289, 292 (oud), 293 (oud), 294 (oud), 
295-297 (oud), 298 (oud) en 300 (oud) 
luidde als volgt: 

Artikel 289 

De meeste adviesorganen hebben 
als een van de voornaamste bezwaren 
van het nieuwe systeem van toezicht 
houden genoemd de strakke termijn-
stelling. Vanwege de sanctie die aan 
overschrijding van de termijnen kan 
worden verbonden benadrukken zij de 

belemmeringen die de gemeenten in 
de weg staan om de termijnen 
genoemd in de artikelen 192 en 1979 
te halen. Zo krijgen de gemeenten pas 
uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan 
het begrotingsjaar informatie omtrent 
de omvang van de bedragen op 
grond van specifieke uitkeringen. 

De VNG wijst op de in de meeste 
gemeenten reeds jaren bestaande 
praktijk van behandeling van de 
begroting door de raad aan het eind 
van de maand november of het begin 
van de maand december. 

Wij willen onze ogen niet sluiten 
voor de praktische moeilijkheden 
waar de gemeenten en ook de 
toezichthouders voor komen te staan 
bij het omschakelen naar de andere 
termijnen. Hoewel moet worden 
opgemerkt dat de voorgestelde 
termijnen ten aanzien van de begro-
tingsbehandeling niet stringenter zijn 
dan hetgeen nu in de gemeentewet is 
voorgeschreven. 

Zeker als de nieuwe comptabiliteits-
voorschriften zijn ingeburgerd en 
overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 193 geen begrotingswijzigingen 
meer worden gemaakt na afloop van 
het dienstjaar, moeten deze termijnen 
ook die voor het vaststellen van de 
rekening gehaald kunnen worden. De 
termijnen zoals die in het voorontwerp 
van februari 1983 werden vervat zijn 
daarom in dit ontwerp gehandhaafd. 

Toch hebben wij gemeend, gezien 
de ingesleten gewoonten en de 
inspanning die van de gemeenten zal 
worden gevergd in verband met 
invoering van de nieuwe comptabili-
teitsvoorschriften, een overgangsrege-
ling te moeten stellen, gedurende 
welke gedeputeerde staten tot uiterlijk 
1 februari de tijd hebben om te 
beslissen of ze voor een gemeente al 
dan niet preventief toezicht zullen 
instellen voor het eerstvolgende jaar. 
Afhankelijk van een door gedeputeerde 
staten te nemen beslissing kunnen de 
gemeenten meer tijd krijgen hun 
begroting vast te stellen en gedepu-
teerde staten zelf om hun beslissing 
ex artikel 203 te nemen. Gedurende 
de periode waarin de overgangster-
mijn van kracht is kan worden 
nagegaan welke knelpunten er 
moeten worden weggenomen om een 
tijdige begrotingsvaststelling mogelijk 
te maken. 

De in artikel 289 neergelegde 
overgangsbepaling is gebaseerd op 
suggesties van de Raad voor de 
gemeentefinanciën en de VNG. 

Een moeilijkheid bij dit systeem, 
betreft de rechtskracht die de begroting 
heeft zolang gedeputeerde staten nog 

geen beslissing omtrent onder 
toezichtstelling hebben genomen en 
raakt daarmee de grond voor de 
bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur om uitgaven te mogen doen. 
Het voorgestelde overgangsartikel 
impliceert dat indien gedeputeerde 
staten van de haar hier toegekende 
bevoegdheid gebruik maakt, de door 
de raad vastgestelde begroting in 
haar werking wordt opgeschort totdat 
gedeputeerde staten hebben beslist 
over al of niet onder toezichtstelling. 
Zolang deze beslissing nog niet is 
genomen voor de aanvang van het 
begrotingsjaar is de begroting nog 
niet perfect en geeft het derde lid van 
artikel 289 het gemeentebestuur de 
bevoegdheid tot het doen van 
uitgaven. Er is juridisch gezien sprake 
van een soortgelijke situatie als bij de 
huidige «4/12» regel, opgenomen in 
artikel 247 van de huidige gemeente-
wet. 

Het staat gedeputeerde staten in 
principe vrij om te beslissen in welke 
gevallen zij van de bevoegdheid in dit 
artikel gegeven gebruik willen maken. 

Toch achten wij het niet in de geest 
van dit wetsontwerp indien gedepu-
teerde staten in een situatie waarin 
een gemeente zich prima aan de in 
artikel 203 vermelde criteria houdt, 
gebruik zou maken van deze bevoegd-
heid. Voor dergelijke gevallen is dit 
overgangsartikel niet geschreven. 
Tevens merken wij op dat het ontwerp 
er vanuit gaat dat gedeputeerde 
staten elk jaar per gemeente opnieuw 
bekijkt of zij haar beslissing omtrent 
onder toezichtstellen zal opschorten. 
Het staat het college daarbij vrij om 
een eerder in de tijd liggende datum 
dan 1 februari te nemen. 

In de toelichting op het tweede lid 
van artikel 205 wezen wij erop dat 
ondertoezichtstelling gevolgen voor 
derden met zich mee kan brengen. 
Vanuit deze gedachte menen wij dat 
publikatie in de Staatscourant van een 
besluit tot verlenging, bedoeld in het 
eerste lid, gewenst is. Immers, het feit 
dat een publicatie bedoeld in artikel 
205, lid 2 ten aanzien van een bepaalde 
gemeente niet is geschied, is geen 
garantie dat die gemeente niet 
alsnog onder toezicht wordt gesteld. 
Het eigenlijke besluit tot ondertoe-
zichtstelling dient uiteraard ook te 
worden gepubliceerd. 

Artikel 292 

Wij verwijzen naar de toelichting bij 
artikel 74. 
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Artikel 293 

Het in dit ontwerp voorgestelde 
nieuwe systeem van financieel 
toezicht geeft de gemeente meer 
beleidsvrijheid en daarmee een 
grotere zelfstandigheid. Slechts die 
gemeenten waarvan de begroting of 
de rekening geen evenwicht vertonen 
kunnen door gedeputeerde staten 
onder hun toezicht worden geplaatst 
(art. 203). 

Daarmee komt de vraag aan de 
orde of deze wijziging van het toe-
zichtssysteem ook gevolgen moet 
hebben voor de in artikel 12 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1984 
opengestelde mogelijkheid om als 
gemeente voor extra steun uit het 
gemeentefonds in aanmerking te 
komen. 

De grotere zelfstandigheid die de 
gemeenten krijgen in het nieuwe 
systeem van toezicht behoort gepaard 
te gaan met een grotere verantwoor-
delijkheid. Deze grotere verantwoorde-
lijkheid komt tot uitdrukking door de 
gemeenten te confronteren met de 
consequenties van hun eigen beleid. 
Daarom menen wij dat artikel 12 
Financiële-Verhoudingswet 1984 
aldus gewijzigd moet worden dat een 
gemeente eerst twee jaar onder 
toezicht van gedeputeerde staten 
moet hebben gestaan alvorens zij in 
aanmerking kan komen voor een 
aanvullende bijdrage als bedoeld in 
dat artikel. Tevens stelt deze periode 
het college van gedeputeerde staten 
in de gelegenheid zijn taak van 
toezichthouder tot haar recht te laten 
kunnen komen. 

Tegen een regeling als bovenbe-
doeld hebben de adviesorganen 
bezwaar aangetekend. 

Met name is als punt van kritiek 
aangevoerd dat deze procedurebepa-
ling onredelijk uitpakt voor gemeenten 
die door externe factoren plotseling 
met grote structurele verstoringen 
worden geconfronteerd. Deze gemeen-
ten zouden snel en soepel moeten 
kunnen worden geholpen. Een ander 
punt van kritiek betrof de gemeenten 
die sinds jaar en dag aanvullende 
steun genieten en waarvan de 
structureel verstorende factoren 
bekend zijn. Deze gemeenten zouden 
wanneer de periode van een aanvul-
lende uitkering afloopt eerst weer 
twee jaar onder preventief toezicht 
komen te staan alvorens zij opnieuw 
voor steun in aanmerking komen. 

In de lijn van deze adviezen willen 
wij het eerste lid van artikel 12 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1984 
zodanig wijzigen, dat aan de volgende 
randvoorwaarden wordt voldaan: 

- Gemeenten die door eigen beleid 
in moeilijkheden komen moeten eerst 
op eigen kracht en onder begeleiding 
van gedeputeerde staten proberen 
oplossingen voor de gerezen proble-
men te vinden alvorens zij voor een 
artikel-12 bijdrage in aanmerking 
kunnen komen. 

- Gemeenten die door externe 
factoren met structurele tekorten 
kampen, moeten snel en soepel 
kunnen worden geholpen. 

- Grotere verantwoordelijkheid 
voor gedeputeerde staten in hun hoeda-
nigheid van begeleider en adviseur 
van de gemeenten. 

- De taken en daarmee samenhan-
gende verantwoordelijkheden moeten 
in de lijn van het decentralisatiebeleid 
op een zo laag mogelijk niveau 
worden uitgeoefend zonder dat in 
geval van extra toezicht van gedepu-
teerde staten dit direct gepaard gaat 
met extra toezicht van het Rijk. 

De Raad voor de Gemeentefinanciën 
en de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur hebben verder geadviseerd 
met betrekking tot de termijn van 
twee jaar een ontheffingsmogelijkheid 
op te nemen. Wij nemen deze sugges-
tie over door in een nieuw tweede lid 
van artikel 12 Financiële-Verhoudings-
wet 1984 het volgende te regelen. In-
dien gedeputeerde staten van oordeel 
zijn dat van de termijn van twee jaar, 
genoemd in het eerste lid, afgeweken 
dient te worden, kunnen zij bij ons 
een met redenen omkleed verzoek 
daartoe indienen. Het vereiste «met 
redenen omkleed» houdt in dat 
gedeputeerde staten dienen aan te 
geven dat de oorzaken van de tekorten 
niet, of niet in overwegende mate, zijn 
toe te rekenen aan het gemeentelijk 
beleid. Dit kan bijvoorbeeld worden 
aangetoond door een vergelijking van 
de financiële gegevens van soortgelij-
ke gemeenten. 

Gedeputeerde staten zullen immers 
op grond van de informatie waarover 
zij in het kader van het repressieve 
toezicht beschikken, in de meeste 
gevallen reeds enige tijd weten welke 
gemeenten het in financieel opzicht 
moeilijk hebben. Het inzicht dat 
gedeputeerde staten in de oorzaken 
daarvan hebben is enerzijds van 
belang in het kader van de begeleiden-
de en adviserende rol van dit college 
indien een gemeente onder preventief 
toezicht wordt gesteld, terwijl ander-
zijds dit van belang is indien gedepu-
teerde staten van oordeel zijn dat 
deze oorzaken van de financiële 
problemen zijn gelegen in externe 
factoren en daarom een met redenen 
omkleed verzoek als bedoeld in het 
tweede lid indienen. Met dit verzoek 

kan worden afgeweken van de eis dat 
die gemeente eerst twee jaar aan 
preventief toezicht onderworpen dient 
te zijn geweest alvorens een aanvul-
lende bijdrage kan worden verkregen. 

De uiteindelijke verantwoordelijk-
heid voor het toekennen van artikel 
12-steun blijft berusten bij de beheer-
ders van het gemeentefonds. 

Artikel 294 

De bepalingen van de Wet kapitaal-
uitgaven publiekrechtelijke lichamen 
gaan er in eerste instantie vanuit, dat 
de begrotingen van deze lichamen 
goedkeuring behoeven. Dit betekent, 
dat deze bepalingen moeten worden 
aangepast zodra dit goedkeuringsver-
eiste niet meer voor deze publiekrech-
telijke lichamen geldt. 

Volgens de bepalingen van het 
ontwerp Herziening gemeentewet zal 
het preventieve toezicht op de 
financiële handelingen van de 
gemeenten worden omgezet in een zo 
repressief mogelijke vorm. Ook in de 
Provinciewet zullen soortgelijke 
wijzigingen worden aangebracht. 

In de thans voorgestelde redactie 
tot wijziging van artikel 2, eerste lid, 
van de Wet kapitaaluitgaven publiek-
rechtelijke lichamen wordt daarom 
de eis die nu wordt gesteld aan de 
goedkeuring van besluiten tot het 
ramen van kapitaaluitgaven, vervan-
gen door een eis aan de besluiten zelf. 

De andere voorgestelde wijzigingen 
van het tweede en derde lid en van 
artikel 5 sluiten daarbij aan. 

Een dergelijk systeem behoeft het 
toezicht op de financiële handelingen 
niet te blokkeren. Gewezen kan 
worden op het feit, dat de gemeente-
besturen uit hoofde van de artikelen 
189, 192 en 193 verplicht blijven 
leningsbesluiten, de begroting en alle 
besluiten tot wijziging van de begro-
ting aan gedeputeerde staten te 
zenden. Wanneer gedeputeerde 
staten bij beschouwing van een 
besluit tot het ramen van kapitaaluit-
gaven tot het ordeel komen, dat dit 
besluit strijdig is met het vereiste, 
neergelegd in het thans voorgestelde 
eerste lid van genoemd artikel 2, zijn 
zij uit hoofde van artikel 120 van de 
Provinciewet verplicht dit besluit 
onder de aandacht van de Kroon te 
brengen. Schorsing en vernietiging 
kan daarvan het gevolg zijn. 

Dit laatste is eveneens van toepas-
sing op besluiten tot het aangaan van 
geldleningen. Deze besluiten moeten 
worden getoetst aan artikel 1 van de 
Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelij-
ke lichamen, indien de geldleningen 
als vaste financiering worden aange-
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meld, en voorts aan de ter uitvoering 
van artikel 3 van deze wet vastgestelde 
leningsvoorwaarden. Hierbij verdient 
opmerking, dat bij leningsbesluiten 
het bepaalde in artikel 265 van 
toepassing is, zodat deze besluiten 
niet meer geschorst en vernietigd 
kunnen worden zodra drie maanden 
zijn verstreken nadat ze zijn genomen. 
Het lijkt overigens wel verstandig de 
mogelijkheid van schorsing of 
vernietiging als ontbindende voor-
waarde op te nemen in het contract 
voor de lening. 

Wij gaan er derhalve vanuit, dat 
gedeputeerde staten ook in de nieuwe 
situatie ten aanzien van besluiten tot 
het ramen van kapitaaluitgaven en het 
aangaan van geldleningen blijven 
nagaan, of voldaan is aan de voorwaar-
den gesteld in of krachtens de Wet 
kapitaaluitgaven publiekrechtelijke 
lichamen. 

Artikel 300 

De terugwerkende kracht tot 1 
december 1981 die aan de artikelen 
295-297 wordt gegeven, houdt 
verband met het feit dat reeds per die 
datum pensioen- en uitkeringsregelin-
gen gelden voor de dagelijkse 
bestuursleden van de door de gemeen-
te Amsterdam per die datum ingestel-
de deelgemeenteraden. 

Artikelen 295-297 

Verwezen zij naar de toelichting bij 
de artikelen 97-101. 

Artikel 298 

In het eerste lid wordt een aantal 
bestaande bepalingen in bijzondere 
wetten behandeld, waarin wordt 
verwezen naar artikelen in de gemeen-
tewet. Een aantal van deze verwijzin-
gen wordt aangepast aan de corres-
ponderende artikelnummers in dit 
ontwerp. 

Andere verwijzingen komen te 
vervallen. Dit laatste gebeurt allereerst 
in die gevallen waarin is verwezen 
naar bestaande gemeentewettelijke 
bepalingen, die ook ten aanzien van 
de medebewindsterreinen gelden, 
zoals bijvoorbeeld de artikelen 194 
(aanvullende verordeningenbevoegd-
heid) en 240x (verplichte uitgaven). 

Voorts vervallen de verwijzingen 
naar bepalingen die in dit ontwerp 
ook voor het medebewind gaan 
gelden, zoals de algemene regels met 
betrekking tot de goedkeuring van 
gemeentelijke besluiten. 

Hetzelfde geldt voor de bepalingen 
inzake bekendmaking van strafveror-
deningen: decorresponderende 
artikelen 139 en volgende in dit 
ontwerp gelden voor alle gemeentelij-
ke besluiten met algemeen bindende 
regels. 

Voor die verwijzingen in bijzondere 
wetten die niet in de opsomming van 
het eerste lid zijn opgenomen, bevat 
het tweede lid een algemene bepaling 
houdende aanpassing van die 
verwijzingen. 
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