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HOOFDSTUK 1 . INLEIDING
1.1. Algemeen
«Indien een ontwerp van wet niet kan worden aangenomen, dan nadat
al de bezwaren, die er tegen kunnen zijn of worden aangevoerd, uit den
weg zijn geruimd, ik geloof dat geen menschelijke magt in staat zou zijn
aan eene vergadering eene gemeentewet te onderwerpen die aannemelijk
zou worden bevonden.»
Met deze woorden begon Thorbecke op 27 juni 1851 zijn redevoering
in de Eerste Kamer ter verdediging van «zijn» ontwerp-gemeentewet. Het
zijn ware woorden. Bestudering van het indrukwekkende voorlopig
verslag dat over het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet werd
uitgebracht, deed ons dit eens te meer realiseren. De woorden van
Thorbecke moeten echter niet worden misverstaan. Zij betekenen geen
relativering van de kritiek en evenmin een poging om op gemakkelijke
wijze de behandeling van het voorstel af te ronden, integendeel. In de
woorden klinkt vooral het besef door dat het niet goed voorstelbaar is dat
een heterogeen gezelschap als de Staten-Generaal eensgezind en voor
de volle honderd procent de voorgestelde omvangrijke tekst zal kunnen
onderschrijven. Hoezeer ook wij van dit besef zijn doordrongen, toch
hebben wij ernaar gestreefd om in deze memorie van antwoord op alle
vragen en opmerkingen uit het voorlopig verslag te reageren.
De omvang en de diepgang van het voorlopig verslag hebben ons
getroffen. De inspanning die de leden van alle fracties zich hebben
getroost, vroeg om een gedegen beantwoording, die meer tijd heeft
genomen dan oorspronkelijk was voorzien. Bij een veelomvattende
operatie als een volledige herziening van de gemeentewet is kwaliteit
echter belangrijker dan snelheid, ook al is het onze bedoeling beide
aspecten tot hun recht te doen komen. Naar wij hopen werken wij in
gemeen overleg aan de totstandkoming van een wet, die de gemeenten
een goede basis voor hun functioneren kan bieden voor een lange reeks
van jaren.
Wet en rechtsontwikkeling kunnen na verloop van tijd uiteen gaan
lopen als de wet te ver achter raakt ten opzichte van ontwikkelingen in de
samenleving. In een enkel geval kan hetzelfde verschijnsel optreden
indien de wet te ver vooruit loopt op maatschappelijke ontwikkelingen. In
de gemeentewet heeft Thorbecke indertijd het juiste midden weten te
vinden. Enerzijds vooruitlopend op en richting gevend aan vele ontwikkelingen, anderzijds een adequate vertaling gevend van de maatschappelijke
behoeften in het midden van de vorige eeuw. Zo beschouwd hoeft het
geen verbazing te wekken dat deze gemeentewet het zo lang heeft
volgehouden in de bepaald niet als rustig te kwalificeren wereld van het
binnenlands bestuur in ons land. In 1931 heeft een als algehele herziening
betitelde aanpassing van de gemeentewet plaatsgevonden. De structuur
van de wet werd echter niet wezenlijk aangetast, de fundamenten bleven
ongeschonden. De maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen sindsdien hebben ook het functioneren van gemeenten niet
onberoerd gelaten. Zij hebben ertoe geleid - de memorie van toelichting
signaleert dit reeds - dat de rol van de gemeente in het openbaar bestuur
op verschillende punten een andere is geworden. Nieuwe ontwikkelingen,
ook op internationaal gebied, staan voor de deur. Gemeenten zullen
toegerust moeten zijn om op de nieuwe uitdagingen een antwoord te
kunnen vinden. De Gemeentewet moet hun daarvoor een goed en
toereikend instrumentarium bieden, dat enerzijds borg staat voor een
verantwoorde democratische besluitvorming en anderzijds ruimte laat
voor een eigen, door de lokale gemeenschap gewenste, invulling.
In het voorliggende voorstel is getracht dit streven vorm te geven.
Ondanks het feit dat vele elementen aan de huidige gemeentewet werden
ontleend, mag naar onze mening gesproken worden van een werkelijk
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nieuwe Gemeentewet, wanneer dit voorstel kracht van wet zal hebben
gekregen. Op de diverse wezenlijke veranderingen komen we later nog
terug.
Eén methode om een wet voor langere tijd ongewijzigd te kunnen laten
voortbestaan, is het vermijden van onnodige gedetailleerdheid. De wet
van Thorbecke had die kwaliteit. Naarmate een wet meer details bevat,
neemt de kans toe dat de discrepantie tussen wet en werkelijkheid sneller
zal blijken, en aanpassing eerder nodig wordt. Ons streven is er mede
daarom op gericht het voorliggende wetsvoorstel vrij van overregulering
te doen zijn.
In een gedecentraliseerde eenheidsstaat is het noodzakelijk dat een
Gemeentewet enige centralisatie en enige uniformiteit kent. Reeds
Thorbecke wees hierop bij zijn afwijzing van de in de Eerste Kamer geuite
kritiek dat het wetsvoorstel een te grote mate van centralisatie en van
uniformiteit zou kennen. De positie van de gemeenten in ons staatsbestel
is daardoor onvermijdelijk enigszins tweeslachtig: autonomie en medebewind zijn de twee polen waartussen de gemeentelijke werkzaamheid zich
binnen het nationale verband beweegt. Tweeslachtigheid is echter geen
halfslachtigheid. De positie van de gemeenten is bepaald niet als zwak te
betitelen. Integendeel. Waar mogelijk zullen wij deze ook verder versterken.
Sprekend over de sterke positie van de gemeenten in ons land hebben
wij niet zozeer de gemeente als lokale gemeenschap voor ogen, maar
vooral de gemeente als staatsrechtelijke eenheid die wij in de huidige
vorm eerst sinds het midden van de vorige eeuw kennen. Enige verwarring
is mogelijk, omdat beide verschijningsvormen ten onrechte soms als
identiek worden beschouwd. De indruk wordt dan gewekt dat de gemeenten
reeds lang voor onze eenheidsstaat bestonden en aan dat feit in belangrijke
mate hun bestaansrecht ontlenen. Ook in de inbreng van leden van enkele
fracties klinkt hier iets van door. Om die reden hebben wij er behoefte aan
om hier nader in te gaan op de ontwikkeling van de gemeenten in ons
land, teneinde de beeldvorming over hun positie enigszins te nuanceren.
Wijd verspreid is de gedachte dat de lokale gemeenschappen reeds in
de vroege middeleeuwen hun zaken grotendeels zelf behartigden en pas
in een later stadium hogere overheden over hen werden gesteld, zoals bij
voorbeeld het landsheerlijk gezag en daarna het gezag van de gewesten,
uitmondend in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het
overheidsgezag berustte in de vroege middeleeuwen echter niet bij de
lokale gemeenschappen, maar bij de Keizer en de kerk. Deze instanties
waren met de oudste overheidstaak, de vredeshandhaving, belast.
Aanvankelijk beperkte de Keizer zich daarbij vooral tot de landsverdediging
en de openbare orde, en behoorde het grootste deel van de rechtspraak
tot de bevoegdheid van de kerk. Geleidelijk trok de wereldlijke overheid
ook de rechtspraak aan zich. Beide overheden bevonden zich, zowel
letterlijk als figuurlijk, op verre afstand van het in die dagen perifeer
gelegen Nederland. Daardoor ontstond er een gezagsvacuüm dat werd
opgevuld door leenheren van de Keizer.
Als gevolg van het leenstelsel werden edellieden en in een enkel geval
een bisschop (Utrecht) belast met het wereldlijk gezag in een territoriaal
begrensd gebied. Het zijn deze bestuurlijke eenheden (zoals bij voorbeeld
het graafschap Holland en het hertogdom Gelre) die als oudste Nederlandse
overheden moeten worden beschouwd.
Hier doet niet aan af dat men op het platteland vanaf de vroege
middeleeuwen gewoon was bepaalde zaken van gemeenschappelijk
belang gezamenlijk af te handelen. Hierbij moet vooral gedacht worden
aan het beheer en gebruik van commune gronden en aan het beheer van
wegen. Daarnaast ontstonden in diezelfde tijd kerkelijke gemeenten, de
kerspelen, eveneens belast met enkele openbare taken, vooral op sociaal
gebied. Beide typen organisaties kunnen naar onze mening niet als
overheden, ook niet als lokale overheden, worden beschouwd. Tevens
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waren er afzonderlijke rechtskringen, die meestal niet samenvielen met
de kerkelijke gemeenten of plaatselijke gemeenschappen.
In gebieden waar het landsheerlijk gezag ontbrak (Groninger Ommelanden, Friesland), waren het tot in de zestiende eeuw de eigengeërfden, en
met name de hoofdelingen, die de vredeshandhaving op zich namen.
Krachtens een door de leenheer verleend stadsrecht werden bepaalde
gemeenschappen - doorgaans de grote, waar enige handel tot ontwikkeling
was gekomen - steden. Rechtspleging en bestuur werden niet langer
door de leenheer, maar door de steden zelf behartigd. In de inrichting van
de stedelijke besturen bestonden grote verschillen. De steden beperkten
zich bij hun taakbehartiging in vele gevallen niet tot de vredeshandhaving,
maar namen ook nieuwe taken op zich.
De geschetste situatie, die in de volle middeleeuwen tot ontwikkeling
kwam, bleef in essentie tijdens de Republiek bestaan. De periode van
1581-1795 kenmerkte zich op bestuurlijk niveau voornamelijk door een
voortschrijdende oligarchisering, zowel in de steden als op het platteland.
Dit proces werd nog versterkt doordat vele ambten een erfelijk karakter
kregen.
Het behoeft geen betoog dat deze verbrokkelde bestuurlijke organisatie
op den duur niet goed was opgewassen tegen de eisen, die door de in de
zeventiende, maar vooral ook in de achttiende eeuw veranderende
samenleving werden gesteld. Geleidelijk ontstond discrepantie tussen
een groeiend nationaal besef en de sterk verbrokkelde bestuursstructuur.
Bij de middenklasse ontwikkelde zich in toenemende mate een behoefte
aan tastbare deelname aan het staatsbestuur. Het oude bestel was hierop
niet berekend. Evenmin kon worden ingespeeld op de behoefte aan
interventie van de overheid op sociaal-economisch gebied, toen de
Nederlandse handel en nijverheid in de achttiende eeuw een krachtige
terugval doormaakte.
De Bataafse revolutie van 1795 hield grondig schoonmaak op de
rommelzolder, die de lokale bestuursorganisatie in Nederland was
geworden. Zowel aan het groeiende nationaal besef, als aan de behoefte
tot democratisering werd tegemoet gekomen. In de verschillende typen
lokale gebiedseenheden (steden, ambachtsheerlijkheden, grietenijen)
werd het bestuur op eenzelfde leest geschoeid. Eerst sinds die tijd kent
Nederland, met een onderbreking in de periode 1814-1851, één soort
lokaal bestuur dat aanvankelijk nog werd uitgeoefend in municipaliteiten
en later in gemeenten.
De municipaliteiten in de Bataafse Republiek hadden slechts weinig
bevoegdheden. Het takenpakket van de overheid als geheel was niet erg
omvangrijk en de burgers hadden bovendien op grond van hun ervaringen
met het tijdperk van vóór de revolutie meer vertrouwen in een taakbehartiging door de centrale overheid. De bestuursorganisatie tijdens de
heerschappij van koning Willem I kenmerkte zich door een combinatie
van structuren van voorheen: een terugkeer van de diversiteit van lokale
structuren, oligarchische elementen en een sterk centraal gezag.
In het licht van deze historische achtergrond moet het totstandkomen
van de Grondwet van 1848 en, in het verlengde daarvan, de Provinciale
wet van 1850 en de gemeentewet van 1851 worden bezien. De steeds
krachtiger wordende liberale oppositie streefde, geïnspireerd door
Thorbecke, naar terugdringing van de koninklijke macht, naar modernisering en democratisering van het bestuur en naar enig herstel van de
gemeentelijke en provinciale autonomie. Aan de Bataafse tijd werden de
in principe uniforme organisatiestructuur en de sterk democratische
inslag ontleend. Nieuw was de plaats en de ruimte die de gemeenten
daarin kregen toegekend. Binnen zekere grenzen werden de gemeenten
in staat gesteld de eigen huishouding te regelen.
In deze beknopte historische schets komt naar onze mening duidelijk
tot uitdrukking dat de gemeente niet kan worden aangemerkt als een
natuurlijk staatsrechtelijk fenomeen, dat sinds onheuglijke tijden bestaat.
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Gemeenten zijn het produkt van een bewuste keuze en zij behoeven onze
voortdurende aandacht. Willen de gemeenten de belangrijke plaats die zij
in ons staatsbestel zijn gaan innemen blijven behouden, dan zullen zij zich
steeds weer moeten aanpassen aan de veranderende eisen die de
maatschappij stelt. Zij moeten daarvoor ook zijn toegerust. De Gemeentewet moet dit mogelijk maken en het instrumentarium bieden.
Het ruime formele kader van de gemeentewet van Thorbecke voldeed
aan deze eisen. Het bood voldoende mogelijkheden voor nieuwe vormen
van feitelijk gemeentebestuur, waaraan in de zich voortdurend wijzigende
maatschappij behoefte ontstond. De gemeentebesturen hebben daardoor
kunnen inspelen op de ontwikkelingen die zich op sociaal, economisch en
maatschappelijk gebied voordeden. Zonder overdrijving kan worden
gesteld dat het ontwikkelingsproces van nachtwakerstaat tot verzorgingsstaat zich in belangrijke mate eerst op het gemeentelijke niveau heeft
voltrokken. Daar werden de besturen ook het meest direct geconfronteerd
met de noden en wensen van de bevolking.
Geïnspireerd door wat de gemeenten zelfstandig hadden bereikt,
ontstond bij de landelijke overheid op grond van rechtsgelijkheidsoverwegingen en op grond van feitelijke omstandigheden de behoefte om een
aantal terreinen meer centraal te regelen. Deze werden daardoor aan de
autonome gemeentelijke invloedssfeer onttrokken. In samenhang
daarmee kwam een omvangrijke hoeveelheid medebewindswetgeving tot
stand. Gemeenten werden in medebewind geroepen waar zij eerder
autonoom opereerden. Daarnaast werd vooral langs de weg van specifieke
uitkeringen van rijkswege indirect stimulerend opgetreden.
De constatering van de leden van de S.G.P.-fractie dat de feitelijke
ruimte voor het voeren van een aan de wensen van de lokale samenleving
aangepast beleid door deze ontwikkelingen werd beperkt, kunnen wij
slechts voor een deel onderschrijven. De verschuiving van autonome naar
medebewindsbevoegdheden heeft voor de gemeenten niet alleen maar
negatieve gevolgen gehad. De Raad voor het binnenlands bestuur vestigt
hier in zijn tweede advies over de decentralisatie, getiteld «Medebewind:
van autonome waarde!» ('s-Gravenhage, februari 1988), naar onze
mening terecht nadrukkelijk de aandacht op. Ondanks de schaalvergroting
die zich in economisch, maatschappelijk en politiek opzicht heeft voorgedaan, zijn de mede-overheden, juist doordat zij veelvuldig in medebewind
werden geroepen, zeer belangrijke onderdelen van het binnenlands
bestuur gebleven.
De juistheid of onjuistheid van deze ontwikkelingen ter discussie stellen
achten wij niet zinvol. Zij zijn immers de resultante van een politieke
wilsvorming in de afgelopen decennia. Het zijn de volksvertegenwoordiging, de politieke partijen en de maatschappelijke belangenorganisaties
geweest die, gesteund door hun achterbannen, de meer centraal gereguleerde verzorgingsstaat hebben gewild en daardoor bewust of onbewust
hebben bijgedragen aan een verschuiving in de gemeentelijke taken en
bevoegdheden.
Door de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66, P.P.R.
en S.G.P. werd het belang van een bestuurlijke besluitvorming zo dicht
mogelijk bij de burger benadrukt.
Hoewel wij het door deze leden genoemde belang volledig onderschrijven, stellen wij voorop dat in een gedecentraliseerde eenheidsstaat als de
onze de hoofdlijnen van het beleid en het juridische kader door de
rijksoverheid zullen moeten worden aangegeven, en niet door de medeoverheden. Wij nemen aan dat de aan het woord zijnde leden met deze
zienswijze kunnen instemmen.
Dit neemt echter niet weg dat ook wij het - mede vanwege het belang
van een bestuurlijke besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgerwenselijk achten dat de rijksoverheid de gemeentelijke overheden een
voldoende eigen beleidsmarge laat en hen voorts veelvuldig inschakelt bij
de voorbereiding en uitwerking van het beleid. Ook dan moet zoveel
mogelijk eigen beleidsruimte worden geboden.
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In het verleden is volgens de leden van de fracties van P.v.d.A., D66 en
P.P.R. aan het belang van een eigen beleidsruimte wel eens te weinig
aandacht besteed.
Wij kunnen dit signaal van de aan het woord zijnde leden in grote lijnen
onderschrijven. Bij de discussie over het al dan niet verlenen van beleidsruimte aan de gemeenten, moet evenwel worden bedacht dat in sommige
gevallen slechts weinig ruimte kan worden geboden, bij voorbeeld omdat
er grote nationale belangen in het geding zijn. Wij denken hierbij vooral
aan het beleid inzake de sociale zekerheid, het inkomensbeleid en het
buitenlands beleid. In vele andere gevallen is het echter wel degelijk
mogelijk en ook wenselijk dat de rijksoverheid zich beperkt tot het
aangeven van hoofdlijnen en de invulling ervan overlaat aan de decentrale
overheden. Deze zijn immers, beter dan de rijksoverheid, in staat een op
de feitelijke situatie ter plaatse afgestemde allocatie van voorzieningen te
doen plaatsvinden en (nadere) regels te geven. Bovendien is de inschakeling
van deze overheden ook gewenst vanuit de door de aan het woord zijnde
leden genoemde invalshoek de burger zo veel mogelijk te betrekken bij
het bestuur en zorg te dragen voor een spreiding van macht.
Het streven van de regering is er de laatste jaren op gericht de beleidsruimte van gemeentebesturen te vergroten en mede langs die weg de
decentralisatie te bevorderen. Dit proces vergt tijd en voortdurende
aandacht. Op verschillende wijzen wordt eraan gewerkt. Enerzijds langs
de weg van deregulering en van saneringsoperaties, anderzijds langs de
weg van bestuursakkoorden en van projecten als de D'-gemeenten en het
project Beleids- en Beheersinstrumentarium (B.B.I.). Jaarlijks wordt bij de
begroting van Binnenlandse Zaken in het decentralisatieoverzicht melding
gemaakt van de voortgang op het gebied van de decentralisatie. In het
tweede hoofdstuk wordt meer uitvoerig op de decentralisatie ingegaan.
De leden van de fracties van P.v.d.A., D66 en P.P.R. verliep dit proces
te traag en volgens hen werden te weinig resultaten geboekt.
Wij kunnen begrip opbrengen voor enig ongeduld op dit punt. Ook ons
zou meer voortgang in het decentralisatieproces welgevallig zijn. Echter,
verschuivingen in bevoegdheidsverhoudingen en beïnvloedingsmogelijkheden kunnen slechts geleidelijk tot stand worden gebracht.
Ook in het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet is het streven naar
meer ruimte voor de gemeentebesturen en naar een verbetering van hun
positie in ons staatsbestel duidelijk herkenbaar. Hieraan wordt in het
tweede hoofdstuk uitvoerig aandacht besteed.
In het krachtenspel tussen overheden, waardoor de beleidsruimte voor
gemeentebesturen en hun functioneren in belangrijke mate wordt
bepaald, is de rol van de Gemeentewet echter niet van doorslaggevende
aard. In de Gemeentewet wordt de gemeentebesturen een formeel-wettelijk kader geboden, dat hen in staat stelt adequaat te functioneren. Een
garantie voor goed functioneren kan de wet echter niet geven. Daarvoor
zijn andere factoren van tenminste even groot belang. In de eerste plaats
moet de gemeentebesturen zoveel mogelijk eigen beleidsruimte worden
gelaten en moeten in de medebewindswetgeving de gemeentebesturen
voldoende mogelijkheden worden geboden om een op de eisen van de
lokale gemeenschap toegesneden medewerking te verlenen. Tevens moet
er voldoende financiële ruimte zijn en moet deze van hogerhand zo weinig
mogelijk langs indirecte weg aan banden worden gelegd. In de memorie
van toelichting werd op deze aspecten reeds uitvoerig gewezen. In de
tweede plaats wijzen wij op een aspect dat in de memorie van toelichting
wellicht wat onderbelicht is gebleven. Willen gemeenten hun taak als het
dichtst bij de burger staande democratisch gekozen bestuur waar kunnen
maken, dan zullen zij daarvoor ook de mogelijkheden moeten hebben. Zij
zullen niet alleen een behoorlijk takenpakket moeten hebben, maar ook
zodanig geoutilleerd moeten zijn, dat zij kunnen inspelen op de vele
ingewikkelde eisen die de moderne post-industriële, geautomatiseerde
samenleving aan hen stelt.
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Door het laten voortbestaan van gemeenten die zich slechts kunnen
verschuilen achter een formele facade en die materieel geheel of
nagenoeg geheel op andere gemeenten of de provincie moeten leunen,
wordt het begrip gemeente uitgehold. Dit leidt tot vormen van schijndemocratie, omdat er voor deze gemeenten niet voldoende meer echt te
beslissen valt. Bovendien veroorzaakt het ondoorzichtigheid waar het de
verantwoordelijkheden betreft, en leidt het tot ondoelmatigheid en tot
kwetsbaarheid. De gemeentelijke bestuurslaag als zodanig wordt er
uiteindelijk door aangetast en verzwakt. Het ijs smelt van onder af.
Dit proces kan alleen een halt worden toegeroepen door ervoor te
zorgen dat slechts gemeenten die een minimum-takenpakket, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, in eigen beheer kunnen behartigen, zelfstandig
blijven voortbestaan. Daarvoor is naar onze mening tenminste noodzakelijk
dat de gemeente een voldoende basis heeft om de meest wezenlijke
taken te kunnen uitvoeren.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de discussie over
de bestuurlijke reorganisatie in 1984 in hoofdlijnen was afgerond met de
totstandkoming van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Aan deze
wet lag immers het uitgangspunt van gemeenten als volwaardige bestuurslaag ten grondslag, hetgeen ook in samenwerkingsmogelijkheden tot
uitdrukking moet kunnen komen.
Ook wij menen dat met de totstandkoming van de Wet gemeenschappelijke regelingen een belangijke mijlpaal werd bereikt in het beleid ten
aanzien van de organisatie van het binnenlands bestuur. Niet alleen wordt
daarin de rol van de gemeenten als volwaardige bestuurslaag duidelijk
bevestigd, maar ook worden handvatten geboden om in gevallen waar
voor een bepaalde taakbehartiging het draagvlak tekort schiet, samenwerkingsvormen met andere gemeenten of in voorkomende gevallen ook
met de provincie aan te gaan.
Wij beschouwen het beleid inzake de bestuurlijke organisatie daarmee
echter niet als afgerond. Wij delen de mening van de Raad voor het
binnenlands bestuur, neergelegd in het eerder genoemde tweede advies
over decentralisatie, dat het bestuurlijk reorganisatiebeleid als een
permanent aanpassings- en veranderingsproces moet worden beschouwd.
In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer
(brief van 31 mei 1983, kamerstuk 17 944, nrs. 1 en 2) werden de
hoofdlijnen van dit voortdurende proces uiteengezet (blz. 5 en 6). Het lijkt
ons goed deze hier kort weer te geven:
- intergemeentelijke samenwerking
- geen vierde bestuurslaag
- versterking van het provinciaal niveau via decentralisatie van
rijkstaken
- voortzetting gemeentelijke herindeling
- geen regionale provincies nieuwe stijl
- bevordering van decentralisatie van rijkstaken.
Aanleiding tot het in gang zetten van het proces tot algehele herziening
van de gemeentewet in het begin van de jaren zestig, was de voorbereiding
van een nieuwe Provinciewet, die in 1962 het Staatsblad bereikte. Het tot
stand komen van een nieuwe Grondwet in 1983 maakte een algehele
herziening van de gemeentewet te meer noodzakelijk en is tevens de
aanleiding voor een herziening van de Provinciewet van 1962. Hoezeer de
uiterst korte voorbereidingsperiode van de gemeentewet en Provinciewet
ten tijde van Thorbecke ons met diep ontzag vervult - binnen drie jaren
bereikten deze ingrijpende voorstellen met de Kieswet het Staatsblad - ,
het langdurige voorbereidingsproces van huidige wetsvoorstellen levert
tenminste één winstpunt op. Bij de algehele herziening kunnen in de
Gemeentewet de verworvenheden van de Provinciewet van 1962 en van
de nieuwe Grondwet worden verwerkt. Dit zal ook bij de herziening van
de Provinciewet het geval zijn.
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In antwoord op de door het lid van de G.P.V.-fractie geuite voorkeur
ook de formuleringen in de Provinciewet kritisch te bezien en aandacht te
besteden aan de bewoordingen en strekking van de Grondwet, kunnen wij
dan ook mededelen, dat wij ernaar streven zowel bijzondere aandacht te
schenken aan de strekking en formulering van de grondwettelijke bepalim
gen, als aan die van de bepalingen van de Provinciewet van 1962. Indien
nodig zullen wij laatstgenoemde bepalingen aanpassen.
Door de voorstellen voor een nieuwe Gemeentewet en een nieuwe
Provinciewet spoedig na elkaar te behandelen, hopen wij een goede
afstemming tussen beide wetsvoorstellen te bewerkstelligen en beide te
laten voldoen aan de eisen, die de Grondwet alsmede de huidige tijd aan
deze voor de territoriale decentralisatie zo belangrijke wetten stellen.
De door de leden van de S.G.P.-fractie bepleite synchronisatie wordt
door ons zo veel mogelijk nagestreefd. Anders dan deze leden, zien wij
weinig risico's in een door de tijd enigszins gescheiden behandeling. Wij
streven ernaar het van onze kant mogelijk te maken dat de mondelinge
parlementaire behandeling van het voorstel voor een nieuwe Provinciewet
kort na die van het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet kan plaatsvinden. Op deze wijze wordt ook volledig tegemoet gekomen aan de wensen
van het IPO-Bestuurliike Organisatie, zoals verwoord in de brief van 26
juni 1987.
De leden van de S.G.P.-fractie brachten in het kader van de inleiding
nog enkele afzonderlijke punten ter sprake. Zij toonden zich met grote
zorg vervuld over het feit dat, als gevolg van wetgeving en jurisprudentie,
de feitelijke ruimte om op gemeentelijk niveau beleid te voeren waarin de
levensbeschouwelijke identiteit tot uitdrukking kan komen, steeds verder
is ingeperkt. Zij verwezen in dit verband naar de in 1976 tot stand
gekomen wijziging van de Zondagswet en naar recente Kroonuitspraken
ter zake van gemeentelijke vloekverboden en gemeentelijk subsidiebeleid.
Wij zijn van mening dat levensbeschouwelijke vsrscheidenheid in onze
samenleving in beginsel zo ruim mogelijk moet worden toegelaten. De
grens ligt daar waar aan andersdenkenden onaanvaardbare plichten tot
conform handelen worden opgelegd. Ook de Grondwet kent een aantal
waarborgen die zuiver en alleen - dan wel mede - ter bescherming van de
levensbeschouwelijke identiteit dienen.
De door de aan het woord zijnde leden genoemde wijziging van de
Zondagswet kwam bij initiatiefwet tot stand. Alleen al om die reden
achten wij het weinig zinvol om hier nu op in te gaan.
De leden van de S.G.P.-fractie drongen voorts aan op een beschouwing
over de dereguleringsgedachte in relatie tot dit wetsvoorstel. Zij hadden
geconstateerd dat het voorstel in omvang nauwelijks verschilde van de
bestaande gemeentewet en vroegen zich af of het schrappen van
niet-strikt noodzakelijke bepalingen de hanteerbaarheid van de wet niet
ten goede zou komen.
Het belang van een organieke wet als de Gemeentewet is gelegen in
het feit dat deze de gemeentebesturen een duidelijk, wettelijk, kader
biedt waarbinnen zij hun taken en bevoegdheden kunnen vervullen. De
wet zal hun daarbij voldoende ruimte moeten laten om het beleid te
richten op de lokale behoeften en wensen. De Gemeentewet moet niet
meer, maar ook niet minder regelen.
De deregulering is in het begin van de jaren tachtig in de schijnwerpers
van de belangstelling komen te staan. Het eindbericht van de Commissie
vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen (commissieGeelhoed), zag in 1984 het licht (kamerstuk 17 9 3 1 , nr. 9). Naar aanleiding
van de bevindingen van deze commissie heeft de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken de bestaande en in voorbereiding zijnde wetgeving
van het departement doen toetsen aan de door de commissie ontwikkelde
toetsingscriteria. In de toelichtingen bij de begrotingen van Binnenlandse
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Zaken van 1984 en van 1985 is daarvan verslag gedaan. Ook het ontwerp
voor een nieuwe Gemeentewet werd in dit kader aan een dereguleringstoetsing onderworpen. Dit heeft geleid tot een versobering. Het voorstel
voldoet nu naar onze mening aan de eisen die vanuit de invalshoek van de
deregulering worden gesteld.
Dat het wetsvoorstel in omvang niet veel verschilt van de huidige
gemeentewet, komt onder meer doordat er een aantal nieuwe waarborgen
voor de gemeentebesturen in is opgenomen. Gewezen kan worden op de
bepalingen betreffende de verhouding tot de rijksoverheid in de artikelen
117 en volgende, op de drempelbepalingen betreffende bestuursinstrumenten en op de geheel nieuwe regeling inzake bestuursdwang. Er zijn
echter ook vele bepalingen geschrapt. Zo is bij voorbeeld het toezicht
aanmerkelijk verminderd en wordt de bevoegdheidsverdeling tussen raad
en college terughoudend geregeld. Ons streven blijft erop gericht het
voorstel voor een Gemeentewet zo sober mogelijk te houden. In dat licht
moet ook een aantai antwoorden in deze memorie worden bezien. Zo ligt
aan onze afwijzing van de suggestie om tot opname van een algemene
decentralisatiebepaling over te gaan, mede de dereguleringsgedachte ten
grondslag. Wij verwijzen de leden van de P.P.R.-fractie, die dit onderwerp
hier aan de orde stelden, naar paragraaf 2.1., waar wij er meer uitvoerig
op zullen ingaan.
Aan de vragen van de leden van de P.P.R.-fractie met betrekking tot de
effectiviteit van de motiveringsverplichting wordt aandacht besteed in
paragraaf 1.4..
Het lid van de G.P.V.-fractie betreurde het dat de bepalingen betreffende
de gemeentelijke belastingen voorshands buiten de herziening zijn
gebleven. Ook de leden van de D66-fractie stelden de belastingbepalingen
aan de orde en vroegen zich in hoofdstuk 2.1. van het voorlopig verslag
af wat de regering voornemens is te doen met de voorstellen van de
commissie-Christiaanse.
Het standpunt van de regering over de voorstellen van de commissieChristiaanse heeft geleid tot het in gang zetten van de procedure tot
aanpassing dan wel wijziging van de materiële belastingbepalingen in het
voorstel voor een nieuwe Gemeentewet. Wij streven ernaar deze aanpassingen en wijzigingen, die in een nota van wijziging zullen worden
opgenomen, zo spoedig mogelijk in de procedure tot algehele herziening
van de gemeentewet te betrekken.
1.3. Uniformiteit en differentiatie van de gemeentelijke bestuursinrichting; grote stedenproblematiek
Het verheugt ons dat de leden van de fracties van C.D.A., S.G.P., G.P.V.
en P.P.R. in het voorlopig verslag veel waarde hechtten aan één uniforme,
wettelijke structuur voor alle gemeenten in ons land. Van de zijde van de
leden van de overige fracties kwam geen kritiek. Een van de grondgedachten van deze wet lijkt op deze wijze van een ruime steun vanuit de
Tweede Kamer verzekerd.
De leden van de fractie van het C.D.A. wensten overigens nog wel een
meer algemene en nadere beschouwing over differentiatie, niet alleen in
samenhang met de bestuursinrichting maar ook in samenhang met de
bevoegdheden. Daarbij zouden de relaties tussen de drie bestuurslagen
betrokken moeten worden. Deze leden meenden dat de memorie van
toelichting nog onvoldoende inging op de verschillende aspecten verbonden aan de differentiatie en aan de samenhang met de problematiek van
de grote steden. De constatering op blz. 7 van de memorie van toelichting,
dat het wetsvoorstel voldoende ruimte laat voor het vinden van oplossingen
voor de bestuurlijke problemen van met name de grootste gemeenten,
achtten zij niet voldoende beargumenteerd. De regering zou daarin
stellen dat de problemen liggen op het terrein van de inrichting van de
grootste gemeenten zelf.
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Naar onze mening doen de aan het woord zijnde leden niet voldoende
recht aan de betreffende passages in de memorie van toelichting. Op blz.
6 is immers te lezen dat de problemen slechts «deels» liggen op het
terrein van de inrichting van de grootste gemeenten. Aan de hand van
een aantal voorbeelden wordt dit geïllustreerd en wordt aangetoond
welke mogelijkheden het wetsvoorstel dienaangaande biedt. Voor het
overige liggen zij buiten het bereik van dit wetsvoorstel en betreffen
vooral de bevoegdheden. In de memorie van toelichting worden als
voorbeelden genoemd de soms ver gaande rijksbemoeienis met het
gemeentebeleid via de bijzondere wetgeving en de specifieke uitkeringen.
In dit verband wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de activiteiten van
de Werkgroep grote steden.
Sinds de aanbieding van dit wetsvoorstel is op het terrein van de
terugdringing van de rijksbemoeienis in het algemeen en ten aanzien van
de grote steden in het bijzonder het een en ander bereikt. Voor een
belangrijk deel zijn deze resultaten te vinden in het decentralisatie-overzicht, dat jaarlijks bij hoofdstuk VII van de Rijksbegroting wordt gepresenteerd. Daarin komen de vele verschijningsvormen van het decentralisatiebeleid duidelijk tot uitdrukking. Naast de concrete besluiten ter uitvoering
van het Decentralisatieplan (kamerstuk 16 492, nr. 8), kan gewezen
worden op de reeds eerder genoemde operaties ter sanering van bestuursinstrumenten, op het bestuursakkoord met de VNG en op het project
D'gemeenten en D'provincies. Voor de grote steden zijn daarnaast ook de
zogenaamde raamovereenkomsten van belang. Voor de toekomst biedt
artikel 113 van het voorstel voor een nieuwe Provinciewet, waarin een
algemene delegatiebepaling is opgenomen, de grote steden ruimere
mogelijkheden. Het provinciaal bestuur zal provinciale medebewindsbevoegdheden kunnen overdragen aan gemeenten die dat wensen en
daarvoor ook een toereikend draagvlak hebben.
Door de Raad voor het binnenlands bestuur wordt in het tweede advies
over decentralisatie «Medebewind: van autonome waarde!» de suggestie
gedaan om - naar analogie van de algemene delegatiebepaling in de
nieuwe Provinciewet - in de voorstellen voor een nieuwe Gemeentewet
en voor een nieuwe Provinciewet een algemene bepaling op te nemen die
het mogelijk maakt dat ministers bepaalde bevoegdheden overdragen
aan gemeenten respectievelijk provincies. De gemeenten en provincies
zouden ook om een dergelijke delegatie moeten kunnen vragen en het
verzoek zou slechts gemotiveerd mogen worden afgewezen, na advies
van een instantie waarvan enige afstandelijkheid mag worden verwacht
(minister van Binnenlandse Zaken of Raad van State bij voorbeeld).
In het kabinetsstandpunt ten aanzien van dit advies wordt aangekondigd
dat het standpunt van de regering op deze suggestie in de memorie van
antwoord nieuwe Gemeentewet zal worden gegeven. Deze belofte wordt
hier gestand gedaan.
In het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet (artikel 114) wordt het
- evenals in het voorstel voor een nieuwe Provinciewet (artikel 109) uitdrukkelijk mogelijk gemaakt, dat de wetgever bevoegheden aan
bepaalde groepen van gemeenten, respectievelijk provincies overdraagt.
De wetgever kan alle bevoegdheden die naar zijn oordeel daarvoor in
aanmerking komen gedifferentieerd overdragen. Ook bevoegdheden die
tot dusver aan een minister toekwamen kunnen op deze wijze worden
gedelegeerd. Een bepaling als door de Raad voor het binnenlands bestuur
voorgesteld is daarvoor naar onze mening niet nodig. Als de wetgever bij
een bepaalde bevoegdheidsuitoefening de provincie heeft ingeschakeld,
maakt de algemene delegatiebepaling in het voorstel voor een nieuwe
Provinciewet (artikel 113) het mogelijk dat het provinciaal bestuur deze
bevoegdheid aan daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen
doordelegeert. Het betreft hier echter steeds bevoegdheden ten aanzien
waarvan de wetgever heeft uitgemaakt dat een decentrale overheid in
medebewind wordt geroepen.
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De door de Raad voor het binnenlands bestuur voorgestelde algemene
delegatiebepaling gaat echter verder. Het zou mogelijk worden dat een
minister zijn bevoegdheden zonder tussenkomst van de wetgever aan een
decentrale overheid overgedraagt. Naar onze overtuiging verdraagt een
dergelijke algemene blanco delegatiebepaling zich slecht met de Grondwet.
Daarin wordt immers in artikel 124, tweede lid, heel uitdrukkelijk bepaald,
dat regeling en bestuur slechts van de besturen van provincies of
gemeenten kunnen worden gevorderd bij of krachtens de wet. Er moet
dus een expliciete wettelijke basis zijn. Een algemene blanco delegatiebepaling voldoet niet aan deze grondwettelijke eis en moet daarom worden
afgewezen. Wij achten het overigens ook beter dat niet een minister,
maar de wetgever zich uitspreekt over het al dan niet in medebewind
roepen van provincies en gemeenten. De tegenwerping dat op grond van
de voorgestelde bepaling de medewerking alleen kan worden gevraagd
als de betrokken overheid ermee instemt, doet daaraan niet af. Ons
staatsrechtelijk bestel gaat ervan uit dat in beginsel de wetgever de keuze
maakt tussen geheel of gedeeltelijk centrale dan wel decentrale bevoegdheidsuitoefening.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar de toegevoegde waarde
van artikel 114, omdat naar hun mening de mogelijkheid tot het maken
van onderscheid naar groepen van gemeenten toch reeds bestaat op
basis van de algemene beginselen van ons rechtssysteem. Zeker nu deze
bevoegdheid blijkens de memorie van toelichting alleen betrekking heeft
op het medebewind. Uit de wettekst bleek hun dit overigens niet, hetgeen
zij betreurden. Een toelichting of de wetshistorie zouden in beginsel niet
in de plaats van een wettekst mogen treden.
Bij de artikelsgewijze behandeling werd ook door het lid van de
G.P.V.-fractie gevraagd of de beperking van de differentiatie tot het
medebewind niet wettelijk zou moeten worden vastgelegd.
De leden van de P.P.R. fractie spraken hun waardering uit voor het feit
dat in de Gemeentewet de mogelijkheid tot differentiatie wordt opgenomen.
Dit in tegenstelling tot de leden van de fractie van de S.G.P., die zeiden
geen behoefte te hebben aan het opnemen van een differentiatiebepaling,
maar tegelijkertijd wel de wenselijkheid onderkenden van enige differentiatiemogelijkheden in de medebewindswetgeving.
De toegevoegde waarde van artikel 114 ligt naar onze mening vooral in
de wettelijke erkenning dat de ene gemeente de andere niet is, en dat dit
gegeven binnen het raamwerk van de uniforme gemeentelijke structuur
kan leiden tot een afwijkende behandeling van groepen van gemeenten,
bij voorbeeld van de grootste gemeenten. Voorts is het artikel van belang
omdat het voor de wet- of regelgever ook een aantal beperkingen
inhoudt. Differentiatie kan op grond van de wettelijke bepaling alleen
geschieden ten aanzien van groepen van gemeenten (dus niet ten aanzien
van individuele gemeenten) als de noodzaak daartoe aannemelijk wordt
gemaakt. Voorts moet er voor differentiatie een wettelijke basis zijn. Wij
achten deze eisen voldoende stringent en vinden niet dat moet worden
overgegaan tot een nadere clausulering, bij voorbeeld door introductie
van het criterium aard en schaal, zoals door de VNG wordt voorgesteld.
Het staat immers niet bij voorbaat vast dat slechts in de gevallen waarin
aard en/of schaal daartoe aanleiding geven, tot differentiatie moet
kunnen worden overgegaan. Integendeel, het is zeer goed voorstelbaar
- de Gemeentewet zelf doet dat ook in artikel 203 - dat om andere
redenen (bij voorbeeld een evenwichtig financieel beleid) wordt gedifferentieerd. Wij zien dan ook geen reden om op voorhand een differentiatie
op andere gronden dan aard en schaal uit te sluiten. Vanzelfsprekend
moet echter wel aan de eisen van artikel 114 worden voldaan. Hierdoor is
voldoende gewaarborgd dat niet lichtvaardig tot het gebruik van de
differentiatiebevoegdheid zal worden overgegaan.
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Met de leden van de C.D.A. fractie zijn wij van mening dat een memorie
van toelichting niet in de plaats kan komen van een wettekst. Wij zouden
zelfs verder willen gaan. Niet alleen mag dat «in beginsel» niet, het mag
naar onze mening nooit. Toelichtingen zijn er - het woord zegt het reeds om zo nodig te verduidelijken hetgeen de wet voorschrijft. De wettekst is
bepalend voor de werking van de wet. De rechter kan de wet interpreteren
en daarbij desgewenst de toelichting als hulpmiddel gebruiken.
Wij achten het om de navolgende reden echter niet gewenst dat
wettelijk wordt vastgelegd dat differentiatie alleen bij medebewind
mogelijk is. Het spreekt naar onze mening voor zich dat er alleen bij door
een hogere regelgever gevorderde taken sprake kan zijn van differentiatie.
Immers, alleen in die gevallen is er een hogere regelgever die kan
differentiëren. Zowel uit de tekst van artikel 114 als uit de plaatsing direct
na artikel 113, tweede lid, kan dit worden afgeleid. In de meeste gevallen
wordt van de gemeenten regeling en bestuur gevorderd door een
bijzondere wet en is er dus sprake van medebewind in de klassieke
betekenis van het woord. Daarnaast zijn er gevallen waarin regeling of
bestuur wordt gevorderd door de Gemeentewet zelf. Dan is twijfel
mogelijk ten aanzien van het karakter van deze vorm van gevorderd
bestuur. Sommigen zijn van mening dat er dan gesproken moet worden
van autonomie, anderen noemen het een rechtsfiguur sui generis. Naar
onze mening valt deze vorm, hoe ook benoemd, in ieder geval onder de
reikwijdte van het tweede lid van artikel 113 en mitsdien ook onder artikel
114, dat daaraan een uitwerking beoogt te geven. Uit de aard van
niet-gevorderde, autonome bevoegdheden vloeit voort dat daar geen
hogere regelgever is. Als er geen hogere regelgever is, kan hij ook niet
differentiëren en moet differentiatie om die reden uitgesloten worden
geacht. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de differentiatiebevoegdheid zich in de meeste gevallen zal richten op medebewindstaken,
maar dat niet wordt uitgesloten dat ook bij door de Gemeentewet
gevorderde taken wordt gedifferentieerd.
Zoals wij reeds stelden, moet artikel 114 worden gezien als een
uitwerking van artikel 113, tweede lid. Om die reden is het opgenomen in
de paragraaf «Inleidende bepalingen», waarin ook artikel 113 is geplaatst.
Een plaatsing in de paragraaf «Verhouding tot de provincie en het Rijk»,
als door de leden van de CD.A-fractie werd gesuggereerd, zou dit
verband te loor doen gaan. Daarom handhaven wij de in het voorstel
opgenomen plaatsing.
Aan hetgeen in het voorgaande reeds is vermeld, voegen wij in antwoord
op het algemeen geformuleerde verzoek van de leden van de C.D.A.-fractie
om een nadere beschouwing over de differentiatie mede in verband met
de grote stedenproblematiek, nog het volgende toe. Wij gaan daarbij
tevens in op de vraag van de leden van de fracties van P.P.R. en R.P.F,
betrekking hebbende op de differentiatie ten behoeve van kleinere
gemeenten.
De uitdrukkelijke wettelijke erkenning van de bevoegdheid tot differentiatie heeft tot doel groepen gemeenten op onderdelen meer ruimte te
bieden, zonder de fundamenten van de uniforme door Thorbecke ontworpen - en ook in deze wet gehandhaafde - gemeentelijke structuur aan te
tasten. Het gaat bij differentiatie vooral om het bieden van extra mogelijkheden en dus ook extra beleidsruimte aan bepaalde groepen gemeenten
die daarvoor in aanmerking komen. Hoewel de bevoegdheid in vele
gevallen wordt aangewend om de grotere gemeenten iets meer armslag
te bieden, is het bepaald niet uitgesloten dat de bevoegdheid ook wordt
gebruikt om kleinere gemeenten op bepaalde terreinen meer ruimte te
geven. Binnen de door de wetgever gelaten beleidsmarges gebeurt dit in
sommige gevallen reeds. In dit verband wijzen wij erop dat de VNG voor
bepaalde beleidsterreinen modelverordeningen heeft ontworpen, die
zowel een minimum- als een maximumvariant bieden. Te noemen zijn bij
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voorbeeld de model-leefmilieuverordening en de model-woonruimteverordening waarin wordt gedifferentieerd naar de aard van de problematiek.
De bedoeling van deze varianten is de gemeenten een keuze te bieden.
Gemeenten kunnen een minder omvangrijke variant kiezen, als de lokale
situatie dat mogelijk maakt. In kleinere gemeenten zal dat vaker het geval
zijn.
Artikel 114 zal in samenspraak met de gemeenten een nadere uitwerking
moeten krijgen. Groepen van gemeenten kunnen bij voorbeeld gebaat zijn
bij een versobering van een toezichtsrelatie, waarbij de goedkeuring
vervangen wordt door een meldingsplicht of waarbij de uitoefening van
het toezicht wordt verschoven van het rijksniveau naar het provinciale
niveau. Ook kunnen aan groepen gemeenten bepaalde taken worden
toegekend, die niet aan alle gemeenten kunnen worden gegeven. In een
aantal gevallen is dat nu reeds geschied. Gedacht kan worden aan de
eigen bevoegdheden van de vier grootste gemeenten inzake het beleid
ten aanzien van de bejaardenoorden, het minderhedenbeleid of de
welzijnsconvenanten. Een ruimere groep grotere gemeenten heeft
bevoegdheden gekregen op het gebied van de stadsvernieuwing, het
openbaar vervoer en het achterstandsgebiedenbeleid. Het is niet zo
verwonderlijk dat in dit proces van differentiatie de grote gemeenten
voorop blijken te lopen. De omvang van de problemen waarmee deze
gemeenten worden geconfronteerd en de hun ter beschikking staande
middelen, rechtvaardigen de verwachting dat zij in staat zijn zelfstandig
taken te behartigen, die vanwege hun vaak ook gemeentegrensoverschrijdend karakter doorgaans aan de provincie zijn toegekend.
Een structureel disfunctioneren kan met gebruikmaking van de differentiatiebevoegdheid echter niet worden opgelost, daarvoor zijn andere
ingrepen noodzakelijk. Binnen de bestaande gemeentelijke structuur kan
in die gevallen bij voorbeeld worden gedacht aan toepassing van het
beleidsinstrument gemeentelijke herindeling of aan een sanering van de
financiën. Ook kan in (zelden) voorkomende gevallen gebruikmaking van
de taakverwaarlozingsregeling in aanmerking komen.
Het lid van de R.P.F.-fractie meende dat een verdere ontwikkeling van
gedifferentieerd toezicht ongewenst is. Hij baseerde zich daarbij op de
uitkomsten van het bestuurkundige onderzoek «De bestuurskracht van
kleine gemeenten».
Wij zijn van mening dat zijn conclusie, dat kleinere gemeenten qua
bestuurskracht niet onderdoen voor hun grotere zusters, niet in zo
algemene zin uit die studie kan worden afgeleid. Aan de hand van de
opmerkingen van de leden van verschillende fracties ten aanzien van het
toezicht in paragraaf 4.2. gemaakt, wordt hierop nader ingegaan.
Op de door de leden van de C.D.A. fractie bij dit hoofdstuk ter sprake
gebrachte problematiek van de verhouding lex specialis-lex generalis en
de hiërarchie van wetten, wordt hieronder in paragraaf 1.4 ingegaan.
Aan de door het lid van de G.P.V.-fractie hier aangeroerde positie van
de minister van Binnenlandse Zaken wordt in hoofdstuk 3, onder 3.2.,
aandacht besteed.
1.4. Karakter van de Gemeentewet; verhouding tot de bijzondere
wetgever
De leden van de fractie van de P.v.d.A. somden een drietal vereisten op
waaraan huns inziens een gemeentewet dient te voldoen:
a. een gemeentewet dient als organieke wet de hoofdlijnen van de
gemeentelijke bestuursstructuur en - opzet weer te geven;
b. een gemeentewet dient sober te zijn en niet meer te regelen dan
strikt noodzakelijk is;
c. een gemeentewet kan geen garantie geven dat de macht en invloed
van de rijksoverheid afnemen, doch wel een tegenwicht bieden tegen
centraliserende tendensen.
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Wij zijn het met deze opsomming eens en merken daarbij op dat het
voorliggende voorstel naar onze mening aan deze drie vereisten voldoet.
Met betrekking tot het derde vereiste meenden de leden hier aan het
woord dat de huidige gemeentewet onvoldoende tegenwicht heeft
geboden aan centraliserende tendenties. Anders zou immers een bestuursakkoord niet, of minder, nodig zijn geweest. In dat verband verzochten
zij ons nader in te gaan op de relatie tussen de nieuwe Gemeentewet en
het bestuursakkoord en eventuele deelakkoorden.
De vraag naar de relatie tussen de gemeentewet en het bestuursakkoord
is door andere fracties aan de orde gesteld in hoofdstuk 2 van het
voorlopig verslag. Graag verwijzen wij de aan het woord zijnde leden naar
onze beantwoording in hoofdstuk 2 van deze memorie.
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vervolgens dat de Gemeentewet
een zeer belangrijke organieke wet is die niet zonder meer bij een latere
wet terzijde moet kunnen worden geschoven. Zij vroegen zich af of er
daarom niet iets voor te zeggen zou zijn de Gemeentewet een bijzondere
status te geven. In dit kader opperden zij enkele suggesties. De meest ver
strekkende daarvan komt erop neer dat in de Gemeentewet zou worden
bepaald dat die wet slechts bij gekwalificeerde meerderheid zou kunnen
worden aangenomen of gewijzigd. Daarmee zou de dam tegen verdere
centralisatie versterkt kunnen worden.
Terecht stelden deze leden vast dat verwezenlijking van deze suggestie
grondwetswijziging zou vereisen. Wij menen dat het geen aanbeveling
verdient die weg in te slaan. Een grondwetswijziging als hier gesuggereerd
zou naar ons oordeel slechts in overweging genomen dienen te worden,
als zou kunnen worden aangetoond dat de bijzondere wetgever op een
zodanige wijze de gemeentewettelijke voorschriften inzake inrichting,
taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur heeft veronachtzaamd
dat wijziging van de Grondwet als laatste middel moet worden aangegrepen
om het organieke gemeentewettelijke systeem te redden. Wij zijn van
mening dat van een dergelijke situatie geen sprake is. Tegen de suggestie
pleit voorts dat het verwezenlijken ervan zich niet verdraagt met een der
vereisten waaraan, ook naar de mening van de aan het woord zijnde
leden, een gemeentewet dient te voldoen, namelijk dat zij ruimte dient te
bieden aan toekomstige ontwikkelingen in het gemeentelijk bestuur. De
eis van een gekwalificeerde meederheid voor wetswijziging zal naar onze
mening leiden tot minder flexibiliteit bij de aanpassing van het gemeentewettelijke systeem aan wenselijk geachte veranderingen.
Vervolgens verzochten de leden van de P.v.d.A.-fractie de regering te
reageren op suggesties, onder meer gedaan in het rapport «Meer
gemeente, minder Staat» van de Wiardi Beckmanstichting (december
1983).
Die suggesties strekken ertoe aan bepaalde, structurele elementen uit
de gemeentewet voorrang te geven boven afwijkende structuren in
bijzondere wetten. Daarop zou slechts inbreuk kunnen worden gemaakt
als de bijzondere wetgever expliciet en grondig gemotiveerd voor
afwijking van de gemeentewet kiest.
Ook de leden van de S.G.P.-fractie vroegen of er, gezien de ervaringen
opgedaan met de gemeentewet, geen aanleiding bestond alsnog te
bezien inhoeverre de positie van de organieke wetgeving ten opzichte van
andere wetgeving formele versterking behoeft.
Door de fractie van het C.D.A. werd deze materie aangeroerd in
paragraaf 1.3 van het voorlopig verslag.
Bij de beantwoording van deze vragen willen wij het advies over
organieke wetgeving betrekken, dat de Raad voor het binnenlands
bestuur in december 1987 heeft uitgebracht. Op basis van een bij het
advies gevoegd pre-advies van prof. mr. W. Konijnenbelt beveelt de Raad
aan de ontwerp-Gemeentewet aan te vullen met de volgende bepaling:
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«1. Een wet waarbij van gemeentebesturen regeling of bestuur wordt
gevorderd of waarbij in betekenende mate wijziging wordt gebracht in
taken en bevoegdheden van gemeenten, wijkt van het bepaalde in deze
wet niet af dan wanneer dat bijzonder aangewezen moet worden geacht
voor de behartiging van het daarmee te dienen belang.
2. Het voorstel voor een wet als bedoeld in het eerste lid bevat in
de bijbehorende toelichting de gronden voor de voorgestelde afwijking».
In de brief waarbij de eerste ondergetekende het advies van de Raad
voor het binnenlands bestuur aan de Tweede Kamer aanbood, is toegezegd
dat in deze memorie een standpunt omtrent het advies zou worden
bepaald. Bij deze doen wij die toezegging gestand.
In ons systeem van regelgeving zijn, afgezien van de Grondwet, alle
wetten die door regering en Staten-Generaal tot stand worden gebracht
in formeel opzicht van gelijke rangorde. Door de Grondwet geëiste
organieke wetten onderscheiden zich daarbij niet van andere wetten. Dit
betekent met name dat de latere wetgever steeds formeel bevoegd is van
bestaande wettelijke regels af te wijken. Bij de motivering van zijn
afwijking hoeft die latere wetgever zich niet te bekommeren om verschillen
in formele status tussen wetten, aangezien die, als gezegd, niet bestaan.
In materieel opzicht vertoont de wetten-kaart echter een ander beeld.
Binnen het totaal van formele wetten bestaat er, naast talloze specifieke,
bijzondere wetten, een niet gering aantal algemene wetten. Daartoe
behoren vele van de door de Grondwet geëiste organieke wetten. Deze
algemene, organieke wetten hebben tot doel een bepaald, meestal
omvangrijk onderwerp vorm te geven. De belangrijkste normen worden
erin vastgelegd, evenals de belangrijkste structuren, procedures en
bevoegdheden. Uit aard en inhoud van deze algemene wetten vloeit
reeds voort dat zij materieel gesproken een bijzondere positie innemen
ten opzichte van specifieke wetten, in die zin dat aan hun bepalingen een
groter gewicht moet worden toegekend dan aan voorschriften uit de
bijzondere wet. Algemene wetten hebben immers niet in de laatste plaats
tot doel richting te geven aan de overige wettelijke regelingen. Wij wijzen
er in dit verband op dat aan het streven naar harmonisatie van en
terughoudendheid bij wetgeving mede ten grondslag ligt de gedachte dat
aan de algemene wetgeving een zekere voorrang toekomt.
Het zal duidelijk zijn dat de hier aangeduide formele en materiële
benaderingen met elkaar kunnen conflicteren. Dit zal zich met name dan
voordoen wanneer een latere bijzondere wetgever wil afwijken van een
eerdere algemene wet. Formeel is hij daartoe bevoegd. De vraag rijst of
hij zich echter iets gelegen moet laten liggen aan de omstandigheid dat
hij wil afwijken van een regeling waaraan materieel meer gewicht
toekomt dan aan de zijne.
Wij beantwoorden die vraag bevestigend. Het materiële verschil in
gewicht tussen algemene en bijzondere wet brengt mee dat de bijzondere
wetgever slechts in uitzonderlijke gevallen van de algemene regel mag
afwijken. Daaruit vloeit weer voort dat een dergelijke afwijking expliciet
en goed gemotiveerd dient te geschieden.
Op blz. 8 van de memorie van toelichting is dit met betrekking tot de
Gemeentewet reeds betoogd. Uit de conclusies ter zake waartoe prof.
Konijnenbelt komt in paragraaf III.8 en paragraaf IV.1 van zijn pre-advies,
na een gedegen onderzoek van de rechts- en wetstheorie, blijkt eenzelfde
opvatting.
Wij onderschrijven de constatering van prof. Konijnenbelt in paragraaf
IV.1 dat het gestelde op blz. 8 van de memorie van toelichting «niet
alleen een wensdroom verwoordt maar dat ze ook geldend recht weergeeft:
op de bijzondere-wetgever rust de rechtsplicht, voortvloeiende uit de
(materieel) bijzondere positie van de gemeentewet het in die wet neergelegde stelsel in beginsel te respecteren».
Dit zo zijnde kan men zich afvragen of het nodig of wenselijk is deze
bestaande en algemeen erkende rechtsplicht uitdrukkelijk in de Gemeentewet vast te leggen in de vorm van een bijzondere status-bepaling.
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Ondanks de erkenning dat de inhoud van een dergelijke bepaling reeds
geldend recht is stelt prof. Konijnenbelt, en de Raad voor het binnenlands
bestuur in navolging van hem, dat er niettemin aanleiding is te opteren
voor de door hem voorgestelde wetsbepaling. De argumenten die hij
daarbij aanvoert hebben ons niet kunnen overtuigen. Naar onze mening
kleeft er aan opneming van een bijzondere status-bepaling een aantal
bezwaren.
Ten eerste is, zoals uit het voorgaande blijkt, een bijzondere statusbepaling in juridisch opzicht overbodig. Zij voegt niets toe aan de reeds
bestaande rechtsregel dat de bijzondere wetgever de algemene wet dient
te volgen en daarvan niet dan uitdrukkelijk mag afwijken.
Ten tweede kan niet worden gesteld dat, wat er ook zij van de juridische
overbodigheid, de huidige wetgevingspraktijk zodanig is dat het in de wet
opnemen van een bijzondere status-bepaling nodig zou zijn. In de
memorie van toelichting is wel vermeld dat er in bijzondere wetten is
afgeweken van het kader van de gemeentewet. Anders dan de leden van
de S.G.P.-fractie stelden, wordt in de toelichting echter niet gesproken
van «tal van bijzondere wetten». Waar het vooral om gaat zijn de gevallen
waarin die afwijking stilzwijgend en ongemotiveerd is geschied. Wij
hebben niet de indruk dat dit zo vaak is voorgekomen dat hier van een
misstand moet worden gesproken, die door middel van een uitdrukkelijke
wetsbepaling moet worden tegengegaan.
Ten derde kan opneming van een bijzondere status-bepaling in sommige
algemene wetten aanleiding geven tot de - gevaarlijke - a contrario
redenering dat van andere algemene wetten, die dit voorschrift niet
kennen, wel stilzwijgend of zonder veel motivering mag worden afgeweken.
Om dit bezwaar te ondervangen zouden alle algemene wetten van een
bijzondere status-bepaling moeten worden voorzien. Gelet op het aantal
algemene wetten zou dit leiden tot een vrij omvangrijke wetgevingsoperatie
waarvan het nut, mede uit een oogpunt van deregulering, twijfelachtig is.
Zij zou er immers toe moeten strekken tal van wetten te voorzien van een
bepaling die juridisch overbodig is. Om een indruk te geven van de
wetten waar het, naast de Gemeentewet, om gaat geven wij hier enkele
voorbeelden: Provinciewet, de in voorbereiding zijnde Waterschapswet,
Wet op de bedrijfsorganisatie, Kieswet, Algemene Termijnenwet, Wet
Economische Delicten, Wet op de rechterlijke organisatie, alsmede alle
wetboeken, zoals bij voorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek
van Strafrecht.
Een laatste, zeker niet geringste bezwaar is het volgende. De bepaling
die de Raad voor het binnenlands bestuur voorstelt richt zich welbeschouwd
tot de ambtenaren en bewindspersonen die zich bezig houden met de
voorbereiding van wetgeving. Door de bepaling wordt hun nog eens
ingescherpt dat zij de Gemeentewet ter dege in acht dienen te nemen.
Men heeft hier dus in feite te maken met een «rijksinterne» instructie.
Voor dergelijke interne voorschriften zijn in de afgelopen jaren de
Aanwijzingen voor de Rijksdienst tot ontwikkeling gebracht. Daaronder
vallen de verschillende soorten van aanwijzingen inzake regelgeving. Naar
onze mening zou een bepaling als door de Raad voor het binnenlands
bestuur voorgesteld beter in de aanwijzingen inzake regelgeving passen,
zij het dat de werking ervan tot alle algemene wetgeving zou moeten
worden uitgebreid.
Het zal na dit betoog duidelijk zijn dat wij geheel instemmen met de
opvatting van de leden van de V.V.D.-fractie dat bij eventuele afwijking
van de Gemeentewet in enige lex specialis de bewijslast voor de noodzaak
van die afwijking bij de bijzondere wetgever ligt.
De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of de regering een
algemeen overzicht kan verschaffen van gevallen waar in bijzondere
wetgeving van bepalingen van de vigerende gemeentewet is afgeweken
met de motivering daarvan. Voorts vroegen zij of de regering voornemens
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is om na totstandkoming van de nieuwe Gemeentewet deze bijzondere
wetgeving kritisch te bezien op de vraag, of de noodzaak tot zodanige
afwijking nog aanwezig is.
Van afwijkingen van de huidige gemeentewet en de motivering daarvan
is in het verleden geen aantekening gehouden. Gelet op de daarmee
gemoeide tijd en energie lijkt het ons niet wenselijk in het kader van de
voorbereiding van deze memorie de gehele bijzondere wetgeving door te
lopen om tot een overzicht te komen als waarom de leden hier aan het
woord vroegen.
Wij wijzen er echter op dat in de Invoeringswet die krachtens artikel
291 van het onderhavige wetsvoorstel wordt vereist, de bijzondere
wetgeving aan de nieuwe Gemeentewet zal worden aangepast.
Daarbij zal ongetwijfeld in voorkomende gevallen de vraag aan de orde
komen of een afwijking van gemeentewettelijke bepalingen moet worden
bestendigd.
De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten nog om een reactie
onzerzijds op het pleidooi van de VNG en van de Werkgroep herziening
gemeentewet tot opneming van een decentralisatiebepaling in de
Gemeentewet.
In paragraaf 2.1. van deze memorie gaan wij, naar aanleiding van
vragen en opmerkingen van de fracties van C.D.A., D66 en S.G.P. ter
zake, in op de wenselijkheid van een decentralisatiebepaling. Kortheidshalve verwijzen wij de hier aan het woord zijnde leden naar onze beantwoording daar.
De leden van de fractie van de S.G.P. stelden de verhouding tussen de
Grondwet en het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet aan de orde.
Daarbij vroegen zij aandacht voor de bevoegdheid van het gemeentebestuur om bij gemeentelijke verordening beperkingen te stellen aan
grondrechten.
De gemeenteraad is bevoegd tot het stellen van beperkingen aan (in de
Grondwet) vastgelegde grondrechten, indien de bevoegdheid daartoe bij
formele wet is gegeven. De bevoegdheid wordt, anders dan deze leden
menen, in geen enkel geval rechtstreeks door de Grondwet aan de
gemeente gegeven. In de gevallen waarin de Grondwet de wetgever
delegatie toestaat, is deze bevoegd de mogelijkheid te benutten tot
delegatie aan medeoverheden. Deze bevoegdheid tot delegatie blijkt niet
alleen uit de formulering «de wet stelt regels» of een afgeleide daarvan.
Zij vloeit ook voort uit het gebruik van het werkwoord «regelen» of uit de
zinsnede «bij of krachtens». Het zal afhangen van de mate waarin en de
wijze waarop de mogelijkheid tot delegatie in de wet is uitgewerkt of, in
welke omvang en op welke wijze gemeenten bevoegd zijn bij verordening
beperkingen van grondrechten te regelen.
Bij de grondwetsherziening is de mogelijkheid van de zogenaamde
«algemene beperkingen» uitvoerig aan de orde gesteld. Deze mogelijkheid
is afgewezen. Beperkingen van grondrechten dienen te berusten op in de
Grondwet vastgelegde bevoegdheden. De tot stand gekomen wetgeving
op het gebied van grondrechten heeft ons niet tot het inzicht gebracht,
dat de bij de grondwetsherziening gemaakte keuzen niet juist zouden zijn.
Wij kunnen de typering die de leden van de fractie van de S.G.P. gaven
aan de grondwettelijke regeling van de bevoegdheid tot beperking van
grondrechten, niet onderschrijven. Het stelsel biedt aan de wetgever, zo
menen wij op grond van de ervaring tot dusver te kunnen stellen, duidelijke
normen over de mogelijkheden tot decentralisatie. De wetgever weet
deze mogelijkheden ook te benutten. Wij benadrukken hierbij dat de
wetgever - dus regering en Staten-generaal - beslist over het gebruik van
mogelijkheden tot decentralisatie.
Het is derhalve niet de regering, zoals zou kunnen worden opgemaakt
uit het betoog van de genoemde leden, die beslist over de ruimte die aan
gemeenten wordt gegeven op het gebied van regelgeving ter zake van
grondrechten.
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HOOFDSTUK 2. DE PLAATS V A N DE GEMEENTE IN HET NEDER
LANDS STAATSBESTEL
2 . 1 . Algemeen
De belangrijke rol van de gemeenten in ons staatsbestel werd door de
leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A, V.V.D., D66, S.G.P., G.P.V. en
R.P.F, aan de orde gesteld. Daarbij werd het accent gelegd op het belang
van een volwaardige, democratisch gekozen, bestuurslaag dicht bij de
burger, op de mogelijkheid om op dat niveau integraal te besturen en op
de wenselijkheid en de noodzaak van een spreiding van macht over de
verschillende overheden.
De grote eenstemmigheid die zich rond de plaats en de positie van de
gemeente uitkristalliseerde, stemt ons tot vreugde. Daaruit blijkt dat de
gemeenten zoals ze zich onder het bouwwerk van Thorbecke hebben
ontwikkeld, kunnen rekenen op een breed vertrouwen van de Tweede
Kamer.
De Grondwet gaat ervan uit dat er gemeenten zijn, dat aan hun
besturen de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding
wordt overgelaten en dat op grond van een wettelijke basis van deze
besturen regeling en bestuur kan worden gevorderd. In het voorstel voor
een nieuwe Gemeentewet wordt dit algemene grondwettelijke kader
nader uitgewerkt. Met de leden van de verschillende fracties die dit punt
aanroerden zijn wij van mening dat het voor het goed kunnen functioneren
van de lokale democratie van belang is, dat de gemeentelijke vertegenwoordigers een behoorlijk takkenpakket hebben en «echte» beslissingen
kunnen nemen. Er moet ook een samenhangend gemeentelijk beleid
kunnen worden gevoerd. Immers, in de integrale beleidsvoering die in
gemeenten gestalte kan krijgen, schuilt de belangrijke kracht van het
gemeentebestuur. Een goed functionerend lokaal bestuur is niet alleen
voor de gemeenten zelf en voor hun burgers van belang, maar ook voor
het functioneren van onze democratische rechtsstaat in zijn geheel. De
Gemeentewet kan door het scheppen van een evenwichtig kader hieraan
een bijdrage leveren.
De leden van de fracties van P.v.d.A. en D66 wezen op de tegengestelde
beweging die de ontwikkeling tot de moderne verzorgingsstaat, ondanks
de gemeentewet, in gang heeft gezet. De bemoeienis van de rijksoverheid
nam toe en leidde tot een steeds ondergeschikter en onderhoriger positie
van de gemeenten, ook in financieel opzicht.
Onmiskenbaar hebben de laatste decennia een ontwikkeling in de
richting van meer centralisatie te zien gegeven. In de memorie van
toelichting werd aan de negatieve gevolgen hiervan voor de gemeenten
veel aandacht besteed. Ook in het eerste hoofdstuk van deze memorie
zijn wij hierop ingegaan. Wij hebben daarbij tevens aangegeven, waarom
wij het overigens weinig zinvol achten een oordeel over deze ontwikkelingen
uit te spreken. Wij hechten er wel aan de ontwikkelingen hier in een iets
breder kader te plaatsen. Naast negatieve consequenties voor gemeenten,
met name het verlies aan autonome beleidsruimte, heeft de ontwikkeling
tot de hedendaagse verzorgingsstaat voor de gemeenten ook positieve
gevolgen gehad. Op velerlei terrein - ook op terreinen waar zij zich op
grond van hun autonome taakuitoefening niet hadden bewogen - werden
de gemeenten ingeschakeld. Wij wijzen er nog eens op dat de Raad voor
het binnenlands bestuur in zijn tweede advies over decentralisatie (blz. 18
en 19) terecht heeft gesteld, dat de groei van het medebewind er juist toe
heeft bijgedragen dat de gemeenten ook vandaag nog een belangrijk
onderdeel vormen van het binnenlands bestuur. De toename van het
medebewind heeft de positie van gemeenten tegenover het Rijk ook
versterkt. Medebewind maakt immmers de centrale overheidsinstanties
afhankelijk van de lokale uitvoerders. De gemeenten hebben zich steeds
meer kunnen ontwikkelen tot mede-overheden. Dit aspect komt onder
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meer tot uitdrukking in de totstandkoming van het bestuursakkoord met
de VNG, en in de hoor- en overlegbepalingen van dit wetsvoorstel
(artikelen 117 tot en met 120).
De Raad legt sterk de nadruk op de wederzijdse afhankelijkheid van de
verschillende overheidslagen, plaatst het decentralisatieproces vooral in
die context en beklemtoont, dat veranderingen met name ook door de
lagere overheden zelf in gang moeten worden gezet. Wij onderschrijven
de genuanceerde benadering van de Raad in grote lijnen. Het beleid
inzake de bestuurlijke organisatie, waarvan het streven naar meer
decentralisatie deel uitmaakt, is een permanent aanpassings- en veranderingsproces, waarin een inbreng van de inzichten van verschillende
bestuursniveaus moet zijn gewaarborgd. Een evenwichtige taak- en
bevoegdheidsverdeling tussen overheden is eerder de uitkomst van dit
proces dan het vertrekpunt.
Ons beleid inzake de bestuurlijke organisatie is gericht op het totstandkomen van een evenwichtige taakverdeling tussen de verschillende
overheden, hetgeen noopt tot het, waar mogelijk, vergroten van de
beleidsruimte van gemeentebesturen. Dit streven is geen doel in zich,
maar is gericht op een verhoging van de doelmatigheid van het overheidsbestuur en op een verbetering van de dienstverlening aan de burger.
Langs vier sporen wordt hieraan gewerkt. In de Decentralisatienota
(Staatsdrukkerij, november 1980) en het Decentralisatieplan (kamerstuk
16 492, nr. 8) werden deze sporen uitgezet:
- decentralisatie van taken en bevoegdheden
- sanering van bestuursinstrumenten (toezicht, planprocedures)
- terugdringen van de specifieke uitkeringen ten gunste van de
algemene uitkering
- versterken van de positie van de gemeenten in algemene zin door
opneming van hoor- en overlegverplichtingen.
In de jaren die sinds het verschijnen van het Decentralisatieplan in
1982 zijn verstreken, zijn vorderingen geboekt, zij het dat de voortgang
op het ene spoor minder is dan op het andere. Wij wijzen in dit verband
op de in de opeenvolgende decentralisatie-overzichten opgesomde
maatregelen, op het voorstel van wet tot sanering van toezichtsbepalingen
(kamerstuk 20 582), op de ingediende nota's van wijziging inzake de
planprocedures, op de inmiddels gesaneerde specifieke uitkeringen en op
de kabinetsafspraken ter zake van nog te saneren specifieke uitkeringen.
Ook in dit wetsvoorstel komt eerder genoemd streven tot uitdrukking.
Ter bevordering en versterking van een goede, open relatie van de
gemeenten tot provincie en Rijk zijn enkele procedurele waarborgen
vastgelegd. Wij doelen op de informatie-, hoor- en overlegverplichtingen
in de artikelen 117, 118 en 119, en op de accentuering van de coördinerende rol van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot
rijksbeleid dat van betekenis is voor de gemeenten (artikel 120). Deze
waarborgen zijn naar onze mening van belang voor een meer evenwichtige
inbreng van de gemeenten in de beleidsvoorbereiding en besluitvormingsprocessen op rijks- en provinciaal niveau.
Naast deze hoor- en overlegverplichtingen hebben ook andere belangrijke onderdelen van het «vier-sporenbeleid» en het streven naar versterking
van de decentralisatie in het algemeen hun neerslag gevonden in het
voorstel voor een nieuwe Gemeentewet. Allereerst wordt daarin consequent de raad zo veel mogelijk vrijheid gelaten zelf te bepalen hoe hij zijn
taken wil vervullen. Voorts zijn er bepalingen in opgenomen die de
invloed van de rijksoverheid en de provinciale overheid op de gemeenten
doen verminderen. Het meest in het oog springt de aanmerkelijke
reductie van het toezicht op de gemeentebegroting en de rekening.
Daarnaast zijn te noemen de vermindering van het toezicht bij privaatrechtelijke rechtshandelingen en de wettelijke drempels voor verschillende
bestuursinstrumenten als planprocedures en informatieverstrekking.
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Soms wordt, hoe tegenstrijdig het ook moge klinken, de ruimte voor de
gemeentebesturen vergroot door het opnemen van een wettelijke
verplichting. De verplichting om een gemeentelijke inspraakverordening
op te stellen bij voorbeeld, beoogt een einde te maken aan de vele, soms
ingrijpende, voorschriften inzake inspraak in de bijzondere wetgeving. Een
andere keer wordt de gemeentelijke ruimte vergroot door opzettelijk geen
wettelijke verplichting op te nemen, zoals bij het beleidsplan of bij een
gemeentelijke klachtenregeling is gebeurd. Later in de memorie komen
wij nog uitvoerig op deze verschillende onderdelen terug. Zij worden hier
slechts genoemd om aan te geven dat ook in de Gemeentewet naar meer
beleidsruimte voor de gemeentebesturen wordt gestreefd.
Ook nieuwe sporen worden uitgezet. Wij wijzen hierbij op het project
D'gemeenten en D'provincies alsmede op het bestuursakkoord tussen het
Rijk en de VNG, waarin afspraken voorkomen met betrekking tot de
meeste van de vier sporen. Ook kan gewezen worden op het project
Beleids- en Beheersinstrumentarium (B.B.I.) dat in 1987 in gang is gezet
en dat is gericht op een verbetering van het gemeentelijke instrumentarium
op financieel terrein (begroting, meerjarenraming, accountantscontrole,
rekening). In paragraaf 4.5. besteden wij hier meer aandacht aan.
De vraag van de leden van de S.G.P.-fractie betreffende het inperken
van de mogelijkheid tot het opleggen van planprocedures is door de
indiening van twee nota's van wijziging inzake planprocedures beantwoord.
Inmiddels is het initiatief-voorstel van de heren Wiebenga en Te Veldhuis
inzake een drempelbepaling voor planprocedures in de huidige gemeentewet en Provinciewet door de Tweede Kamer aangenomen en staat de
behandeling in de Eerste Kamer voor de deur. Wij hechten eraan de
uitkomsten van de parlementaire discussie af te wachten, alvorens een
standpunt in te nemen ten aanzien van de mogelijke consequenties voor
de reeds ingediende nota's van wijziging inzake planprocedures. In een
later stadium zullen wij op dit onderwerp terugkomen.
Een uitvoeriger verslag van hetgeen op het gebied van de decentralisatie
is bereikt, is te vinden in de decentralisatie-overzichten die jaarlijks bij de
begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gevoegd.
Naar onze mening zal - dit in antwoord op vragen van onder meer de
leden van de fracties van D66, S.G.P. en R.P.F. - in dat verband de
discussie moeten worden gevoerd of bij de verschillende sporen voldoende
resultaten worden geboekt. Wij merken daarbij wel op dat een versnelling
van deze processen problemen oproept. Veranderingsprocessen vragen
nu eenmaal, als gezegd, veel tijd. Overigens hebben wij op dit punt in
1987 de Raad voor het binnenlands bestuur om advies gevraagd. Twee
adviezen zijn inmiddels verschenen en van een kabinetsstandpunt
voorzien. Op verschillende plaatsen in deze memorie zal aan de adviezen
van de Raad voor het binnenlands bestuur nog de nodige aandacht
worden besteed.
Ook op een meer indirecte wijze wordt gestreefd naar een verduidelijking
van de positie van gemeenten en een vergroting van hun beleidsruimte.
In het kader van de deregulering bij voorbeeld wordt erop toegezien dat
de wetgeving zo min mogelijk tot een duplicering van beleid aanleiding
geeft, dat de bestuursstructuur doorzichtig wordt geregeld en dat in ieder
geval een duidelijke keuze wordt gemaakt voor hetzij een decentrale
uitoefening van bevoegdheden, hetzij een centrale. Op het terrein van de
circulaires heeft de regering belangrijke beleidsinitiatieven genomen,
gericht op een meer terughoudend en tevens doorzichtiger gebruik van
het middel circulaire. De directe aanleiding hiertoe was een onderzoek
van de VNG, gepubliceerd onder de titel «Bestuur per circulaire», waarin
naar voren kwam hoezeer de gemeenten zich door circulaires beknot
voelen in hun beleidsvrijheid.
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Uit deze uiteenzetting moge blijken dat de regering ernst maakt met
het streven naar een terugdringing van de rijksbemoeienis en een
versterking van de positie van de gemeenten. De vraag kan worden
gesteld of dit voldoende is of dat er langs de weg van een afzonderlijke
decentralisatiebepaling in de Gemeentewet nog meer kan worden bereikt.
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., D66, S.G.P. en PPR.
stelden zich positief op ten opzichte van de opneming van een algemene
decentralisatiebepaling in de Gemeentewet. De leden van de fracties van
C.D.A. en D66 refereerden in dit verband aan de discussie die bij de
algehele herziening van de Grondwet is gevoerd over het beginsel van de
territoriale decentralisatie aan de hand van het amendement-Brinkhorst
(kamerstuk 13 990, nr. 30 en nr. 33).
De leden van de fractie van D66 stelden voor een bij dat amendement
aansluitende bepaling in discussie te brengen:
«Territoriale decentralisatie van taken en bevoegdheden vormt een
uitgangspunt voor de inrichting van het openbaar bestuur».
De leden van de fractie van het C.D.A. knoopten aan bij artikel 90 van
de Grondwet en suggereerden de volgende bepaling:
«De regering bevordert de ontwikkeling van decentralisatie ten behoeve
van de gemeenten».
Door de leden van de fracties van P.v.d.A., S.G.P. en P.P.R. werd
gevraagd om een reactie op het voorstel van de VNG voor de volgende
bepaling:
«1. Onze Minister bevordert de decentralisatie ten behoeve van de
gemeenten.
2. Voorstellen van maatregelen waarbij bepaalde aangelegenheden tot
rijks- of provinciaal beleid worden gerekend, worden slechts gedaan
indien het onderwerp van zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze
door de gemeentebesturen kan worden behartigd.
3. Onze Minister brengt ieder jaar bij zijn begroting verslag uit van
hetgeen in verband met het bepaalde in het eerste lid, waaronder de
bevordering van de beleidsvrijheid van de gemeentebesturen, is verricht.»
Door de leden van de fracties van C.D.A. en P.v.d.A. werd voorts
verwezen naar het door de Werkgroep herziening gemeentewet voorgestelde artikel 118:
«1. Onze Minister is belast met de coördinatie van het rijksbeleid dat de
gemeenten raakt. Hij bevordert daarbij met name de beleidsvrijheid van
het gemeentebestuur.
2. Onze andere Ministers treden met betrekking tot beleidsvoornemens
die de gemeenten raken in een vroegtijdig stadium met Onze Minister in
overleg.»
Bij de beantwoording van de vraag of het wenselijk en nodig is om,
naast al hetgeen reeds is en nog zal worden verricht ter bevordering van
de decentralisatie, een afzonderlijke decentralisatiebepaling in de
Gemeentewet op te nemen, dient naar onze mening het volgende te
worden overwogen. Een dergelijke bepaling zou - het blijkt ook uit de
door de fracties aangedragen tekstsuggesties - noodzakelijkerwijs het
karakter van een instructienorm hebben. Dat betekent dat zij geen
waarborg kan bieden die via de rechter kan worden afgedwongen. De
waarde van een dergelijke bepaling zou dan ook vooral in haar symboolfunctie zijn gelegen. De wetgever zou er de grote waarde die hij hecht
aan het decentralisatie-beginsel, mee tot uitdrukking kunnen brengen.
Een ander aspect moet eveneens niet worden vergeten. De wetgever
heeft in een gedecentraliseerde eenheidsstaat ook andere grondbeginselen
dan de decentralisatie in acht te nemen, zoals bij voorbeeld de doelmatigheid van het openbaar bestuur, de gelijke toegang van de burger tot
gelijke voorzieningen en de zorg voor de eenheid van de staat. Naar onze
mening zijn deze beginselen niet te kwalificeren als per definitie van een
geringer belang dan de decentralisatie. De stelling in het advies van de
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VNG dat «decentralisatie (...) hét permanent richtinggevende beginsel
van de bestuurlijke organisatie (zou) moeten zijn», gaat ons dan ook te
ver. Indien enkel het decentralisatie-beginsel uitdrukkelijk in de wet zou
worden vermeld, zou dit ten onrechte de indruk kunnen wekken dat dit
beginsel van een hogere orde is dan de andere beginselen, die wij zoeven
noemden.
Hier komt bij dat, naar wij hopen, de nieuwe Gemeentewet een lang
leven zal zijn beschoren. Wij achten het minder wenselijk dat in organieke
wetgeving die tot in lengte van jaren zal moeten gelden, bepalingen van
vooral programmatische aard worden opgenomen. Wij willen hiermee
geenszins het belang van de decentralisatie bagatelliseren. Wij zijn echter
wel van oordeel dat, wanneer het beleid tot bevordering van decentralisatie
in de toekomst in toenemende mate vruchten gaat afwerpen, de zin van
een afzonderlijke decentralisatiebepaling twijfelachtiger wordt. Daarbij
komt dat naar onze mening de vraag naar de wenselijke verhouding
tussen decentralisatie en centralisatie niet een vraag is die zich leent voor
beantwoording in een algemene gemeentewettelijke bepaling. Het
antwoord op die vraag zal moeten worden gegeven op basis van de
afweging die aan elke beleidsmaatregel die de gemeenten raakt, voorafgaat. Niet op voorhand kan worden uitgesloten dat op het ene tijdstip en
in de ene situatie het accent sterker op decentralisatie zal vallen dan op
een ander tijdstip of in een andere situatie.
Vatten wij het voorgaande samen, dan kan worden gesteld dat ook wij
vanuit onze visie op de decentralisatie van oordeel zijn dat in het verleden
op een aantal terreinen te gemakkelijk en te vaak centraliserende en te
gedetailleerde regels zijn gecreëerd. Wij zijn dan ook voorstander van het
terugdringen van die overmaat aan centralisatie en detaillisme. Uit de
opsomming van maatregelen die onze ambtsvoorgangers en wij hebben
genomen en nog zullen nemen ter bevordering van de decentralisatie
- waaronder belangrijke bepalingen in het voorliggende wetsvoorstel - ,
moge dit blijken. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat dit doel dichterbij
wordt gebracht door het opnemen van een algemene decentralisatiebepaling in de Gemeentewet. Deze zal noodzakelijkerwijs in tamelijk vage
bewoordingen moeten worden gesteld en kan naar onze mening slechts
een symbolische waarde hebben.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of niet «de wetgever als
het ware teveel rechter in eigen zaak» is bij de vormgeving van de
decentrale eenheidsstaat en of hieraan tegenwicht zou moeten worden
geboden door enige versterking van de procedurele waarborgen in de
artikelen 117 tot en met 120.
Op de verhouding tussen de rijksoverheid en de gemeenten wordt in
paragraaf 2.6. ingegaan. Daar zal tevens aandacht worden besteed aan
de coördinerende rol van de minister van Binnenlandse Zaken en de
relatie tussen de artikelen 119 en 120, die door de leden van de S.G.P.fractie aan de orde werd gesteld.
De leden van de D66-fractie drongen aan op een analyse van knelpunten
voor gemeenten in thans bestaande bijzondere wetgeving, alsmede op
een overzicht van maatregelen die de regering voornemens is te treffen
om deze op te heffen.
De door de aan het woord zijnde leden voorgestelde analyse is wat
algemeen geformuleerd. Niet geheel duidelijk is of zij daarbij doelen op
een algemene analyse van knelpunten door de rijksoverheid of dat zij zich
richten op een alert reageren door de rijksoverheid op een signalering van
knelpunten van de lagere overheden zelf. Wij geven de voorkeur aan de
laatst genoemde mogelijkheid. Deze achten wij efficiënter en ook op
kortere termijn tot resultaten leidend. In deze richting zijn ook reeds
initiatieven genomen. Wij kunnen bij voorbeeld wijzen op de brieven van
de provincie Flevoland over hinderlijke regelgeving en de acties die
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dienaangaande zijn ondernomen. Ook in het overleg van de VNG met de
afzonderlijke departementen over de invulling van de deelakkoorden
kunnen oplossingen voor knelpunten worden gezocht. Bij het project
D'gemeenten en D'provincies zijn eveneens vanuit het veld knelpunten
gesignaleerd en worden oplossingsrichtingen aangedragen. Wij zijn ervan
overtuigd dat op deze wijze het meest doeltreffend wordt gewerkt aan
een verbetering en versobering van ons bestuurlijk bestel. Het is overigens
zeker niet onze bedoeling om steeds lijdzaam af te wachten of er knelpunten
worden gesignaleerd. Ons initiatief op het terrein van de D'gemeenten en
D'provincies bewijst het tegendeel.
Door de leden van de fracties van C D A . , G.P.V. en R.P.F, werden
opmerkingen gemaakt over het onderscheid tussen autonomie en
medebewind. De leden van deze fracties waren van mening dat in de
toelichting nogal veel nadruk is gelegd op de vervaging van het onderscheid
tussen autonomie en medebewind. De kenschets van autonomie en
medebewind als «twee belangrijke structuurbepalende elementen binnen
het totale, één geheel vormende veld van gemeentelijke werkzaamheden»
achtten zij in juridisch opzicht vaag. Die aanduiding zou in ieder geval het
autonome facet van de gemeentelijke taakbehartiging te zeer onderbelichten. Bovendien bestond de indruk dat uit de Grondwet blijkt dat aan
het onderscheid toch meer rechtsgevolgen zijn verbonden dan de
regering in de toelichting en het nader rapport stelde.
De indeling van het voorlopig verslag volgend, zullen wij in paragraaf
4 . 1 . van deze memorie ook ingaan op de vragen die met het onderscheid
tussen autonomie en medebewind samenhangen. Op deze plaats merken
wij het volgende op.
Naar onze mening kan niet worden ontkend dat de eertijds aan het
onderscheid tussen autonomie en medebewind vastgeknoopte verschillen
in rechtsgevolg thans hetzij geheel zijn verdwenen, hetzij sterk zijn
vervaagd. In de toelichting werd in dat verband gewezen op de geheel of
nagenoeg geheel verdwenen verschillen op het gebied van de aansprakelijkheid, de verantwoordingsplicht, het toezicht, de toegestane reikwijdte,
de taakverwaarlozing en de bevoegdheidsverdeling. Om die reden zijn wij
van oordeel dat het onderscheid tussen autonomie en medebewind niet
langer een bruikbaar uitgangspunt is voor de regeling in de Gemeentewet
van genoemde onderwerpen. Men zou - ongeacht of er sprake is van
autonomie of medebewind - steeds op identieke of nagenoeg identieke
regelingen uitkomen. Daarmee is echter niet gezegd dat aan het onderscheid geen enkele waarde meer moet worden toegekend. Integendeel,
het onderscheid blijft van groot belang als uitdrukking van een grondbeginsel van onze gedecentraliseerde eenheidsstaat, namelijk dat er binnen
het staatsverband gebiedscorporaties zijn waaraan enerzijds de volledige
vrijheid wordt gelaten bestuurstaken ter hand te nemen, mits zij daarbij
niet met hogere regelingen in strijd komen, en die anderzijds kunnen
worden geroepen tot medewerking aan de uitvoering van hogere regelingen. Het belang van dit onderscheid is bij de grondwetsherziening van
1983 nog eens herbevestigd in artikel 124 van de Grondwet. Naar ons
oordeel doet de constatering dat aan het onderscheid in de huidige
situatie geen of nagenoeg geen juridische gevolgen meer kunnen worden
verbonden geen afbreuk aan het principiële belang van het onderscheid.
Het feit dat de Grondwet onderscheid blijft maken tussen beide aspecten
wil evenwel niet zeggen dat er daarom dus verschillen in rechtsgevolg
zouden moeten zijn. Het een staat los van het ander.
Door het geleidelijk verdwijnen van de verschillen in rechtsgevolg komt
de vooral principiële of, zo men wil, staatkundige waarde van het onderscheid sterker naar voren. Die ontwikkeling heeft ertoe geleid dat in de
toelichting de begrippen autonomie en medebewind zijn aangeduid als
structuurbepalende elementen binnen het totale veld van gemeentelijke
taken en bevoegdheden. Of deze aanduiding nu vooral sociologisch en
bestuurskundig van belang is, laten wij in het midden. Gepoogd is om in
eigentijdse bewoordingen het in de huidige situatie vooral principiële
belang van het onderscheid weer te geven.
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De leden van de fracties van C.D.A. en G.P.V. merkten op dat zij het
onderscheid tussen autonomie en medebewind niet onbelangrijk vonden,
ondanks het door de regering vastgestelde geringe verschil in rechtsgevolg.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat wij daarmee instemmen. Het
onderscheid is en blijft belangrijk, niet omdat het, anders dan vroeger, tot
veel praktische juridische verschillen leidt, maar omdat het een grondbeginsel van onze staatsinrichting tot uitdrukking brengt.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de regering aan te geven waar
de huidige gemeentewet onderscheid tussen autonomie en medebewind
maakt en waarom in het wetsvoorstel dit onderscheid niet meer gemaakt
behoeft te worden.
Erkennende dat de typering «het bestaande strenge onderscheid» (blz.
11 memorie van toelichting) aan de forse kant is, wijzen wij deze leden op
de bepalingen inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeentelijke
bestuursorganen en inzake de taakverwaarlozing (artikelen 151 en 156).
In die bepalingen zijn regels neergelegd voor de uitoefening van medebewindstaken die afwijken van die voor autonome taken. Daarnaast kan
worden gewezen op de afzonderlijke regeling van de politiedwang in de
artikelen 152 en 210. Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling zijn
wij van oordeel dat het verschil tussen medebewinds- en autonome taken
dient te verdwijnen. Dit hangt niet slechts samen met ons streven het
primaat van de raad sterker te benadrukken, maar ook met de huidige
praktijk in vele medebewindswetten. Daarin is namelijk reeds voorzien in
een competentieverdeling die sterk lijkt op die bij autonome taken. De
raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, alsmede de verordeningen,
burgemeester en wethouders verrichten uitvoerende, bestuurlijke
werkzaamheden en de burgemeester houdt zich bezig met zaken de
openbare orde betreffende.
Met betrekking tot de taakverwaarlozing blijft in de artikelen 125 en
126 een onderscheid tussen autonome en gevorderde taken bestaan.
Artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet verplicht daar ook toe. Dienaangaande verwijzen wij overigens naar hetgeen wij in het artikelsgewijze
deel van deze memorie betogen over de relatie tussen de artikelen 125
en 126 en artikel 132, vijfde lid, Grondwet.
De suggestie van het lid van de R.P.F.-fractie om artikel 113, tweede
lid, te schrappen, omdat die bepaling de gemeentelijke autonomie te
stringent zou beperken, wijzen wij af. Artikel 113, tweede lid, herhaalt
wat is neergelegd in artikel 124, tweede lid, van de Grondwet. Het is, als
omschrijving van de medebewindstaak, een noodzakelijk complement op
het eerste lid. In paragraaf 4.1. van deze memorie zetten wij uiteen
waarom ook wij bij nader inzien artikel 113, eerste lid, sterker willen laten
aansluiten bij artikel 124, eerste lid, Grondwet.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een nadere beschouwing
omtrent de inhoud van het dagelijks bestuur. In ieder geval, zo dachten
zij, behoren daartoe de onderwerpen van het huidige artikel 209 gemeentewet. Zij stelden de vraag in relatie tot de competentieregeling bij
medebewind in artikel 151 (genoemd werd 152) van de huidige gemeentewet.
In het voorliggende wetsvoorstel wordt in navolging van artikel 101 van
de huidige Provinciewet een heel algemene bevoegdheidsverdeling
aangehouden. Het algemeen bestuur van de gemeente berust bij de raad,
het dagelijks bestuur bij het college van burgemeester en wethouders,
tenzij in voorkomende gevallen de burgemeester daarmee is belast.
Enkele zeer essentiële onderdelen van de dagelijkse bestuurstaak
worden in de artikelen 160 tot en met 163 uitdrukkelijk genoemd.
In dit wetsvoorstel is afgezien van een limitatieve opsomming van
dagelijkse bestuurstaken. Ten eerste omdat een sluitende opsomming
moeilijk te geven is. Ook het huidige artikel 209 van de gemeentewet
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houdt geen limitatieve opsomming in. Veel hangt af van de invulling die
een gemeentebestuur ter plaatse aan zijn bestuurstaken geeft. Ten
tweede past een limitatieve opsomming ook slecht in de systematiek van
dit voorstel. Nadrukkelijk wordt daarin immers uitgegaan van een versterking van het primaat van de raad en mitsdien van de monistische structuur.
Indien twijfel rijst over de inhoud van de dagelijkse bestuurstaak van het
college van burgemeester en wethouders, geeft het oordeel van de raad
te dien aanzien de doorslag. In de meeste gemeenten zullen de in het
huidige artikel 209 gemeentewet genoemde taken overigens tot de
bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden gerekend.
De competentie-afbakening werd door de leden van de CD.A-fractie
ook aan de orde gesteld in de paragrafen 3.1.5. en 3.2.1. Voor de beantwoording van de aldaar gestelde vragen verwijzen wij naar genoemde
paragrafen in deze memorie.
De leden van de C.D.A. fractie stelden een in het KB Gorinchem van 27
maart 1972, Stb. 164, aangetroffen stelling aan de orde. Deze houdt in
dat als een medebewindsregeling een eigen bevoegdheid aan een ander
gemeentelijk orgaan dan de raad geeft, de raad slechts aanspraak kan
maken op verantwoording achteraf. Zij zouden daarbij de vraag willen
betrekken of deze stelling niet gold voor de competentieregeling inzake
autonomie.
In ons huidig gemeenterechtelijk systeem hebben het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester een eigen verantwoordelijkheid die niet geheel door de raad kan worden overgenomen. Wel
zijn zij voor het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de raad, en
moeten alle gevraagde inlichtingen verschaffen waarvan het verstrekken
niet in strijd is met het openbaar belang. Op autonoom terrein kan de
raad het college en de burgemeester nu reeds binden door bepalingen ter
zake op te nemen in een verordening. Het college of de burgemeester is
daaraan gebonden. Op het terrein van het medebewind staan dergelijke
bepalingen in de hogere medebewindsregeling. De raad kan het college
of de burgemeester dan alleen binden als de hogere regeling een
medebewindsverordening van de raad eist of mogelijk maakt. Het college
of de burgemeester voeren in dat geval echter niet de medebewindsregeling, maar de raadsverordening uit.
In het in het wetsvoorstel opgenomen gemeenterechtelijk systeem
krijgt de raad in beginsel de bevoegdheid over de gehele linie, zowel op
het gebied van de autonomie als op dat van het medebewind, invloed uit
te oefenen op het beleid van het college en van de burgemeester door
het stellen van algemene regels als bedoeld in artikel 149. Enig verschil
tussen de bevoegdheid ten aanzien van het autonome terrein en het
medebewindsterrein is er wel. Immers, bij medebewind moet de raad
binnen het kader van de medebewindsregeling blijven.
Buiten de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels op grond
van artikel 149 en de algemene verordenende bevoegdheid genoemd in
artikel 150, zijn er nog de hierna te noemen mogelijkheden voor de raad
om het beleid van het college en van de burgemeester te beïnvloeden.
De raad kan in zijn verordeningen beroep op zich openstellen van
besluiten van het college ter uitvoering van deze raadsverordeningen
genomen (artikel 152). Bij een derde nota van wijziging (in het vervolg
aan te duiden als nota van wijziging) wordt het ook mogelijk gemaakt
beroep open te stellen van de besluiten van de burgemeester ter uitvoering
van raadsverordeningen genomen, behalve die welke betrekking hebben
op de handhaving van de openbare orde. Op autonoom terrein kan dus in
ruime mate beroep op de raad worden opengesteld. De raad kan in zijn
verordeningen immers alles regelen, tenzij de regeling of het bestuur
door de Gemeentewet uitdrukkelijk aan het college of aan de burgemeester
wordt voorbehouden. Op het terrein van het medebewind kan de raad
alleen beroep op zich openstellen als de medebewindsregeling daartoe
de ruimte biedt.
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Voor het overige kan de raad zowel op autonoom terrein als op
medebewindsterrein (de leden van) het college van burgemeester en
wethouders ter verantwoording roepen voor alle door het college gevoerde
bestuur. De leden van het college en de burgemeester kunnen verplicht
worden alle gevraagde inlichtingen te geven, tenzij het openbaar belang
zich tegen het verstrekken daarvan verzet.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat er in het nieuwe gemeenterechtelijke systeem weinig verschil meer zal zijn tussen de verhouding
raad-college en de verhouding raad-burgemeester op autonoom terrein
en op medebewindsterrein. Als er enig verschil is, ligt dit vooral in de
inhoud van de medebewindsregeling. In een medebewindsregeling wordt
de bevoegdheid van het gemeentebestuur op een bepaald beleidsgebied
ingekaderd. Daardoor wordt veelal zowel de bevoegdheid van de raad, als
die van het college en/of de burgemeester geregeld. Het hangt van de
inhoud van die regeling af welke bevoegdheden aan welk orgaan worden
toegekend. Naar onze mening kan daarom niet in zijn algemeenheid
worden gesteld dat de verhouding raad-college op autonoom terrein
monistischer is en op medebewindsterrein dualistischer.
Wij onderschrijven de mening van de leden van de D66-fractie dat er
op het gebied van het gemeentelijk bestuur belangrijke bewegingen
gaande zijn, maar ontkennen dat deze onvoldoende in het wetsvoorstel
zouden zijn terug te vinden. De aan het woord zijnde leden waren van
mening dat het wetsvoorstel nog teveel uitgaat van bestaande structuren
als de benoemde burgemeester, wethouders alleen vanuit de raad, vaste
verkiezingsdata en nog te omvangrijk rijks- en provinciaal toezicht. Uit de
wrange ervaringen met de bestuurlijke beheerscrisis van de jaren zeventig
en tachtig zouden te weinig consequenties zijn getrokken. Ook aan
andere in brede kring ondersteunde uitgangspunten als werkelijke
decentralisatie (inclusief financiën), erkenning van de pluriformiteit van
gemeenten en een op rijksniveau volledig gecoördineerd beleid ten
opzichte van gemeenten, zou te weinig uitwerking zijn gegeven. Ook
hadden deze leden weinig teruggevonden van de belangrijke bewegingen
die er, mede blijkens het tot stand gekomen bestuursakkoord tussen Rijk
en VNG, op het gebied van het gemeentelijk bestuur gaande zijn.
De algemene opmerking van de aan het woord zijnde leden over de
decentralisatie lijkt te zijn geënt op een enigszins overtrokken verwachting
van hetgeen een Gemeentewet als kaderwet voor de gemeenten kan
betekenen voor een daadwerkelijke decentralisatie van rijks- en provinciale
taken naar de gemeenten. In het eerste hoofdstuk van deze memorie
hebben wij reeds gewezen op de beperkte mogelijkheden van een
Gemeentewet in dit opzicht. De Gemeentewet zal de gemeenten een
structuur en een instrumentarium moeten bieden, waardoor deze zijn
toegerust hun eigen en de hen toegekende taken te behartigen op een
aan de lokale situatie aangepaste wijze. De omvang van hun takenpakket
wordt in de Gemeentewet echter niet vastgelegd. Dit wordt in ons
staatsrechtelijk bestel voor een belangrijk deel bepaald door hetgeen de
overige wettelijke regelingen aan gemeenten opdragen of overlaten, en
voor een deel door hetgeen de gemeenten zelf aanvatten.
Bij de uitvoering van taken spelen de beschikbare financiële middelen
een grote rol. Ten aanzien van de financiële verhouding Rijk-gemeenten
wordt zeer weinig in de Gemeentewet geregeld. Slechts de belastingbepalingen en enkele bepalingen betreffende de specifieke uitkeringen zijn
erin ondergebracht. Voor het overige wordt de financiële verhouding
beheerst door de Financiële-Verhoudingswet 1984 en in concreto door
de jaarlijkse vaststelling van de ter zake doende posten op de rijksbegroting.
In artikel 2 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 wordt de nauwe
relatie tussen het toekennen of opdragen van taken en de daaraan te
verbinden financiële consequenties tot uitdrukking gebracht. In het
bestuursakkoord wordt deze bepaling aangescherpt. Wij willen er echter
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in dit stadium niet toe overgaan de ter zake in het bestuursakkoord
gemaakte afspraken ook in de wet vast te leggen. Meer uitvoerig wordt
op de redenen daarvoor ingegaan bij de beschouwingen die in paragraaf
2.5. worden gewijd aan het bestuursakkoord in het algemeen. Daar wordt
er ook nadrukkelijk op gewezen dat het bestuursakkoord moet worden
beschouwd als een proef die slechts geldt voor deze kabinetsperiode en
die aan het einde daarvan zal moeten worden geëvalueerd.
De politieke strijd tussen de voor- en tegenstanders van de gekozen
burgemeester is bij de grondwetsherziening in 1983 beslecht. De
Grondwet bepaalt in artikel 131 dat de burgemeester bij koninklijk besluit
wordt benoemd. De Gemeentewet moet binnen het door de Grondwet
gecreëerde stramien blijven. Wij zien geen aanleiding om de toen
gevoerde en beslechte discussie in dit verband te heropenen. Wel willen
wij erop wijzen dat meer dan tot nu toe het geval was de betrokkenheid
van de raad bij een burgemeestersbenoeming wettelijk wordt verankerd.
In artikel 63 van het wetsvoorstel is de mogelijkheid tot inspraak van de
raad vastgelegd. Naar wij aannemen is deze wettelijke verankering voor
de aan het woord zijnde leden in ieder geval een stap in de goede
richting.
De teleurstelling over het feit dat geen wethouders van buiten de raad
kunnen worden benoemd, werd door de aan het woord zijnde leden niet
nader beargumenteerd. In de memorie van toelichting hebben wij onze
argumenten verwoord en verwijzen daar kortheidshalve naar. Uit de
bijdragen van de leden van de overige fracties in het voorlopig verslag
blijkt overigens dat deze ons standpunt ondersteunen.
De leden van de D66-fractie signaleerden, dat de huidige bestuurspraktijk
laat zien dat wethouders functioneren als ware er sprake van een delegatie
van bestuursbevoegdheid. Deze praktijk zou verder gaan dan het wetsvoorstel, dat slechts de mogelijkheid van een wethouders-mandaat
introduceert.
Bij de behandeling van de problematiek van delegatie en mandaat in
het algemeen in paragraaf 4.2. zullen wij meer uitvoerig op het al dan niet
wenselijk zijn van een delegatie van bevoegdheden aan afzonderlijke
wethouders ingaan. Op grond van het grote belang dat wij hechten aan
een collegiaal gevoerd bestuur op gemeentelijk niveau komen wij tot de
conclusie dat het college verantwoordelijk moet blijven voor het door het
college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Door middel
van een wethouders-mandaat, dat zonder wettelijke basis niet mogelijk
zou zijn, wordt de bestaande praktijk bestendigd. Daardoor kunnen de
wethouders bij hun taakuitoefening een grote mate van zelfstandigheid
ontplooien. Steeds kan het college echter besluiten zich met deze
taakuitoefening te bemoeien door het geven van algemene aanwijzingen
of van aanwijzingen in oen concreet geval. Bij een delegatie van bevoegdheden is dit niet het geval. De bevoegdheid van het college wordt dan
begrensd door het delegatiebesluit. Als het college zich wil mengen in de
uitoefening van de gedelegeerde taken zal het het delegatiebesluit
moeten aanvullen. Langs de weg van mandaatverlening blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college voor het gevoerde bestuur
daadwerkelijk in stand, terwijl toch kan worden ingespeeld op de in
verschillende gemeenten gegroeide behoefte aan een meer zelfstandige
taakuitoefening van wethouders.
De vaste verkiezingsdata die door de aan het woord zijnde leden ter
discussie werden gesteld, zijn in de Kieswet geregeld. De gedachtenwisseling hierover kan naar onze mening om die reden beter bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot algehele herziening van de Kieswet
(kamerstuk 19 629) plaatsvinden.
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De leden van de D66-fractie waren voorts van mening dat de vermindering van toezicht in dit wetsvoorstel nog onvoldoende tot uitdrukking
kwam. Ook door de leden van andere fracties werden op dit punt kritische
opmerkingen geplaatst. Wij hebben ons hierop nog eens beraden en
zullen bij de behandeling van het toezicht uitvoerig op de gemaakte
opmerkingen ingaan. Hier volstaan wij met een verwijzing naar de
aanmerkelijke vermindering van het toezicht op de gemeentelijke begroting
en de rekening, die reeds in het wetsvoorstel is vervat, en op de vermindering van het provinciaal toezicht en van het toezicht op de strafverordeningen die door ons in de nota van wijziging wordt voorgesteld. Besluiten
van gemeentebesturen mogen alleen aan voorafgaand toezicht
worden onderworpen in bij de wet of krachtens de wet bij provinciale
verordening te bepalen gevallen. In het wetsvoorstel was nog het ruimere
«bij of krachtens de wet te bepalen gevallen» opgenomen. Bij de strafverordeningen wordt slechts de mededelingsplicht gehandhaafd.
Voor wat betreft de door de aan het woord zijnde leden hier aan de
orde gestelde pluriformiteit van gemeenten verwijzen wij naar hetgeen in
paragraaf 1.3. te dien aanzien is gesteld. De lokale klachtenregeling en de
algemene regels worden in hoofdstuk 3 behandeld.
Zowel in het eerste hoofdstuk als aan het begin van dit hoofdstuk is de
zelfstandige plaats van de gemeente in ons staatsbestel aan de orde
geweest. Uit deze beschouwingen kan worden afgeleid dat wij ons
genuanceerd opstellen ten opzichte van de constatering van het lid van
de G.P.V.-fractie, dat gemeenten meer nog dan de Nederlandse staat
wortelen in de ontwikkeling van onze samenleving. Van harte stemmen
wij echter in met de stelling dat op de samenleving de taak rust voorwaarden
te blijven scheppen voor een goed functioneren van de gemeenten onder
zich wijzigende omstandigheden. Wij gaven in genoemde hoofdstukken
ook aan op welke wijze wij aan deze taakstelling inhoud willen geven.
Naar de mening van het aan het woord zijnde lid werd aan de grondwettelijke verankering van de gemeente in het staatsbestel en aan de
daarin besloten liggende handhaving van het monistisch stelsel onvoldoende aandacht besteed. Hij zei met de kritiek van de Raad van State te
kunnen instemmen.
Wij begrijpen het standpunt van dit lid niet goed, aangezien juist naar
aanleiding van de kritiek van de Raad van State beschouwingen aan
paragraaf 2.1. van de memorie van toelichting zijn toegevoegd, waarin
uitdrukkelijk een relatie wordt gelegd met de Grondwet, ook met artikel
125 daarvan, dat bepaalt dat de raad aan het hoofd staat van de gemeente.
Het lid van de G.P.V.-fractie stelde het monistische karakter van het
gemeentelijke bestel aan de orde. De fracties van C.D.A., P.v.d.A., S.G.P.
en R.P.F, wijdden in hoofdstuk 3 van het voorlopig verslag eveneens
beschouwingen aan dit onderwerp, mede in relatie tot de versterking van
de positie van de raad en tot de collegevorming.
In het algemene deel van hoofdstuk 3 en in paragraaf 3.2.4. van deze
memorie zullen wij meer in den brede op de verhouding monisme
- dualisme in het gemeentelijk bestel ingaan. Op deze plaats merken wij
naar aanleiding van de vragen van het lid van de G.P.V.-fractie het
volgende op.
Op basis van artikel 125 van de Grondwet en van verscheidene
artikelen uit het onderhavige wetsvoorstel (artikelen 34, 148 en 149)
achten wij de conclusie gerechtvaardigd dat de verhouding tussen raad
en college van burgemeester en wethouders sterk monistische trekken
vertoont. Dit betekent echter niet dat die verhouding in alle opzichten een
monistische moet zijn. Wij willen aan de gemeentebesturen enige vrijheid
laten om zelf te bepalen in hoeverre de accenten wat meer op de monistische of juist op de dualistische aspecten worden gelegd. De zojuist
genoemde artikelen 148 en 149 bieden de raad instrumenten daartoe.
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Ook het verleden heeft op dit punt reeds ontwikkelingen te zien gegeven.
Waar in de toelichting wordt gesproken over een vrij gecompliceerd
bestuursbestel dat monistische en dualistische tendenties vertoont, wordt
met name op deze ontwikkelingen gedoeld.
Het streven naar de vorming van meerderheidscolleges brengt naar ons
oordeel het op hoofdpunten monistische karakter van de gemeentelijke
bestuursinrichting niet in gevaar. De keuze voor een afspiegelingscollege
of voor een meerderheidscollege is een politieke keuze. De wetgever
moet terughoudendheid betrachten bij het te dien aanzien regelend
optreden. Gemeenten moet in dit opzicht de vrijheid worden gelaten de
meest gewenste collegevorm te kiezen.
Met het lid van de G.P.V.-fractie zijn wij van mening dat het in beginsel
de voorkeur verdient te spreken van mede-overheden in plaats van
hogere en lagere overheden. Op deze wijze komt immers de gelijkwaardigheid van overheden en hun wederzijdse afhankelijkheid beter tot haar
recht. Wij hebben de indruk dat dit aspect ook steeds meer op de
voorgrond komt te staan. Bij de totstandkoming van bestuursakkoorden is
dit bij voorbeeld heel duidelijk. Soms echter is er sprake van hiërarchie,
zoals bij de uitoefening van toezicht. In die situaties is het duidelijker te
spreken van hogere en lagere overheden.
Op het onderscheid autonomie - medebewind werd eerder in dit
hoofdstuk ingegaan.
Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg om een bevestiging van zijn conclusie
dat gemeenten van 7 000 a 8 000 inwoners de komende jaren van hun
voortbestaan verzekerd blijven, zeker wanneer zich geen uitzonderlijke
knelpuntsituaties voordoen.
Zoals in paragraaf 1.3. bij de differentiatie reeds werd aangegeven, is
het geenszins onze bedoeling bij enig minder doeltreffend functioneren
van gemeenten stelselmatig de oplossing te zoeken in de richting van een
gemeentelijke herindeling. Pas als zich specifieke knelpunten voordoen in
de territoriale indeling, bij de taakuitoefening en/of het functioneren van
de gemeente op zichzelf of in relatie tot elkaar ontoereikend wordt geacht
voor een adequate behartiging van taken, zal de toepassing van het
beleidsinstrument gemeentelijke herindeling worden overwogen.
2.4. Toezicht op de gemeentebesturen
De uitgebreide beschouwingen in de memorie van toelichting over het
toezicht op de gemeentebesturen kregen tot onze vreugde zeer nadrukkelijk
de instemming van de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V V D . ,
S.G.P., P.P.R., G.P.V. en R.P.F. Met name werd het belang van het
streven naar een terugdringing van het preventief toezicht door allen
beklemtoond. Ook de voorkeur die werd uitgesproken voor de uitoefening
van het toezicht op provinciaal niveau, werd ondergeschreven, zij het dat
op dit punt nog wel enkele kritische kanttekeningen werden geplaatst. In
het algemeen kan echter worden gesteld dat de in de memorie van
toelichting ontwikkelde toezichtsfilosofie breed werd ondersteund. Dit is
voor ons een belangrijke reden om op de ingeslagen weg voort te gaan.
De leden van de fractie van het C.D.A. hadden er in beginsel geen
problemen mee dat het spontane vernietigingsrecht ook betrekking kan
hebben op de besluiten van de burgemeester in het kader van de uitvoering
van gemeentelijke verordeningen. Zij vroegen zich echter af of deze
mogelijkheid ook zo gemakkelijk moest worden aangenomen bij besluiten
van de burgemeester, genomen in het kader van de artikelen 172-176.
Dit omdat artikel 273 van het wetsvoorstel de vernietiging doet uitstrekken
tot alle rechtsgevolgen, terwijl in het huidige artikel 190 de vernietiging
zich beperkt tot alle daarvoor vatbare rechtsgevolgen.
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De aan het woord zijnde leden hechten naar onze mening bij de
beoordeling van de vraag of besluiten van de burgemeester genomen in
het kader van de artikelen 172-176 in aanmerking moeten kunnen komen
voor spontane vernietiging, te veel waarde aan het verschil in terminologie
tussen artikel 273 van het wetsvoorstel en artikel 190 van de huidige
gemeentewet. In het wetsvoorstel wordt slechts de huidige praktijk
(onder de werking van artikel 190) duidelijker vastgelegd. In beginsel
heeft vernietiging terugwerkende kracht. De Kroon kan echter bepalen
dat bepaalde rechtsgevolgen niet voor vernietiging in aanmerking komen.
Onder de reikwijdte van artikel 190 gebeurt dit door middel van een
interpretatie van het voor vernietiging «vatbaar» zijn. In het wetsvoorstel
wordt dit duidelijk gemaakt door de tweede volzin van artikel 273, eerste
lid. De Kroon kan bepalen dat rechtsgevolgen van het vernietigde besluit
geheel of ten dele in stand blijven.
De leden van de C.D.A.-fractie beschouwden voorts de zogenaamde
externe werking van de artikelen 172-176 als een belangrijk element. Zij
doelden hierbij op de bindende gevolgen die de aanwending van de in
deze artikelen aan de burgemeester toegekende bevoegdheden voor
derden kan hebben. Zij vroegen naar de civielrechtelijke consequenties in
het kader van een mogelijke schadevergoeding, indien de Kroon gebruik
maakt van de gegeven bevoegdheid tot vernietiging van besluiten van de
burgemeester.
Het is in beginsel mogelijk dat de uitoefening van het vernietigingsrecht
voor een gemeente civielrechtelijke consequenties heeft in die zin, dat het
gemeentelijk optreden civielrechtelijk te kwalificeren is als een tot
schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad. Daarvoor is
uiteraard nodig dat aan alle voor toepassing van artikel 1401 BW te
stellen voorwaarden (onrechtmatigheid, causaal verband, schuld, schade)
is voldaan, hetgeen lang niet altijd het geval zal zijn. Het is met de
besluiten van de burgemeester op grond van de artikelen 172-176 in dit
opzicht niet anders gesteld dan met andere besluiten van de burgemeester
of met besluiten van andere gemeentelijke organen. Besluiten van de
burgemeester die voor derden bindende gevolgen hebben zijn ook buiten
het terrein van de artikelen 172-176 denkbaar. De mogelijkheid van
civielrechtelijke consequenties van het vernietigingsrecht is nooit een
argument geweest om bepaalde categorieën van besluiten daaraan te
onttrekken. Dat geldt ook voor de onderhavige besluiten. Overigens staan
de behoedzame toepassing van het vernietigingsrecht en de zorgvuldige
rechtmatigheidstoetsing door de burgerlijke rechter er naar onze mening
borg voor, dat voor een onverantwoorde vergroting van het financieel
risico voor de gemeenten door deze uitbreiding van het vernietigingsrecht
geen vrees behoeft te bestaan. Bovendien valt daarbij te bedenken dat,
ook zonder dat het vernietigingsrecht wordt toegepast, de rechter een
besluit van de burgemeester onder omstandigheden als een onrechtmatige
daad kan aanmerken.
Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de gemeenten voor een
door de Kroon vernietigd besluit van de burgemeester, spelen enkele
specifieke aspecten een rol. Op grond van het bepaalde in artikel 175,
zevende lid, zal de rechter in beginsel niet kunnen oordelen over het feit
of zich omstandigheden, bedoeld in artikel 174, eerste lid, hebben
voorgedaan. Op dit punt wordt meer uitvoerig in het artikelsgewijze deel
van deze memorie ingegaan. Wel zal de rechter kunnen toetsen of de
burgemeester de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het
geven van de in de artikelen 174 en 175 genoemde bevelen en voorschriften.
De vraag van de leden van de fractie van het C.D.A. of de bekrachtiging
bedoeld in artikel 175, derde lid, als goedkeuring in het kader van artikel
263, eerste lid, beschouwd kan worden, moet ontkennend beantwoord
worden. Bekrachtiging is een handeling in het proces van regelgeving en
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geen toetsende handeling. De Kroon kan derhalve in de periode die ligt
tussen het tijdstip van het geven van de voorschriften en van de besluitvorming aangaande bekrachtiging door de raad, steeds tot vernietiging of
schorsing van de voorschriften bedoeld in artikel 175, eerste lid, overgaan.
Schorsing door de commissaris zal echter eerder voor de hand liggen.
Vernietiging is alleen niet mogelijk in het geval, bedoeld in artikel 175,
vierde lid, in verband met het bepaalde in artikel 263, tweede lid.
Naast instemming met de in de memorie van toelichting gekozen
algemene benadering van het toezicht, bestond bij de leden van vele
fracties, in navolging van de VNG, twijfel aan de wenselijkheid van artikel
253, dat de provincie teveel ruimte zou laten om gemeentelijke besluiten
aan preventief toezicht te onderwerpen. Daarnaast werden nogal wat
vraagtekens gezet bij artikel 115, dat een ongeclausuleerde mogelijkheid
zou bieden aan Rijk en provincie om de gemeenten langs de weg van het
zogenaamde positieve toezicht hun wil op te leggen. De leden van de
fractie van het C.D.A. gingen daarbij tevens in op de relatie van die
artikelen tot de artikelen 124 en 132 van de Grondwet.
In de opmerkingen die de leden van de verschillende fracties maakten
over de artikelen 115 en 253 staan drie onderwerpen centraal. Ten eerste
stelden zij de vraag aan de orde of artikel 115 wel nodig is naast artikel
113, tweede lid. Vervolgens vroegen zij zich af of de formulering van
artikel 115 de provincie en het Rijk niet teveel mogelijkheden geeft de
gemeenten de wet voor te schrijven. Ten derde meenden zij dat artikel
253 een te ruime mogelijkheid van provinciaal preventief toezicht op
gemeentelijke besluiten introduceert. Gelet op aard en aantal van de
vragen die zijn gesteld lijkt het ons goed in het navolgende aan elk der
beide artikelen eerst een algemene beschouwing te wijden, waarin met
name de centraal staande onderwerpen behandeld worden, en vervolgens
nader in te gaan op de meer specifieke vragen.
De leden van de fractie van het C.D.A. hebben terecht enkele malen
opgemerkt dat artikel 115 moet worden gezien als uitwerking van de
medebewindsbepaling van artikel 124, tweede lid, van de Grondwet:
«Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten
worden gevorderd bij of krachtens de wet». Deze bepaling is in het
onderhavige wetsvoorstel terug te vinden in artikel 113, tweede lid.
Medebewind kan op twee wijzen worden gevorderd. De oudste en meest
gebruikelijke wijze is dat het geschiedt bij algemeen verbindend voorschrift:
de wet vordert dat gemeenten een verordening vaststellen over een
bepaald onderwerp. Het kan ook zijn dat de wet de Kroon machtigt om bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels vast te stellen over een
bepaald onderwerp. Daartoe kan behoren het vorderen van een gemeentelijke verordening. Of het tot een dergelijke verordening moet komen
wordt soms aan de beoordeling van de Kroon overgelaten.
De tweede wijze waarop medebewind kan worden gevorderd is veel
minder gebruikelijk, namelijk bij concreet werkend besluit: de wet kan een
minister machtigen een of meer gemeenten aanwijzingen te geven of tot
iets uit te nodigen. Het ministeriële aanwijzings- of uitnodigingsbesluit is
geen algemeen verbindend voorschrift, maar draagt veeleer het karakter
van een beschikking, een concreet werkend eenmalig besluit.
Tijdens de grondwetsherziening van 1983 is nog eens nadrukkelijk
vastgesteld, dat het vorderen van bestuur door middel van concreet
werkende besluiten valt onder de werking van artikel 124, tweede lid, van
de Grondwet. Daarbij is wel aangetekend dat die vorm van het vorderen
van medewerking, gelet op het ingrijpende karakter ervan, duidelijk in de
wet zelf moet zijn aangegeven en met de nodige zorgvuldigheid en
terughoudendheid moet worden toegepast. Ook in de memorie van
toelichting bij dit wetvoorstel wordt de eis gesteld van een voldoende
geclausuleerde toepassing van deze vorm van gevorderd bestuur, «opdat
de hogere overheid niet dan in zeer bijzondere gevallen in de gemeentelijke
beleidsvrijheid kan treden» (blz. 19).
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In het bestuurlijk spraakgebruik van de afgelopen jaren is men deze
tweede vorm van gevorderd bestuur gaan aanduiden met de term
«positief toezicht». Ook in de memorie van toelichting is dit gebeurd.
Juridisch gezien is deze ontwikkeling weinig gelukkig. De term «positief
toezicht» wekt sterk de indruk dat men met een vorm van toezicht van
doen heeft, terwijl het in werkelijkheid om medebewind gaat. Dat de
effecten daarvan soms aan toezicht doen denken, doet daaraan niet af.
Een begrijpelijk, doch onaangenaam gevolg van de onzuivere benaming
«positief toezicht» is echter wel dat licht de neiging ontstaat - verschillende
bijdragen in het voorlopig verslag geven daar ook blijk van - het toezichtsartikel uit de Grondwet (artikel 132) van toepassing te achten op het
positief toezicht. Dit is naar onze mening onjuist en werkt verwarring in
de hand. Artikel 132 van de Grondwet heeft enkel het oog op de «klassieke»
vormen van toezicht: het preventieve toezicht, het repressieve toezicht en
de taakverwaarlozingsregeling als bijzondere vorm van repressief
toezicht.
Naar ons oordeel kunnen aan artikel 132 van de Grondwet dan ook
geen argumenten worden ontleend voor of tegen de geoorloofdheid of de
omvang van het zogenaamde positieve toezicht, eenvoudigweg omdat
dat artikel geen betrekking heeft op die vorm van «toezicht».
Gelet op een ander heeft het onze voorkeur niet meer te spreken van
positief toezicht, maar van medebewind gevorderd door concreet
werkende besluiten. Wij realiseren ons wel dat de term positief toezicht
reeds vrij sterk is ingeburgerd. Juridisch achten wij haar evenwel minder
juist en verwarrend.
Concreet werkende besluiten waarbij bestuur wordt gevorderd, vallen
dus onder artikel 124, tweede lid, van de Grondwet en onder 113, tweede
lid van dit wetsvoorstel. In verband daarmee kan dan de vraag rijzen
- door de leden van de C.D.A.-fractie is zij ook gesteld - waarom er toch
nog behoefte aan een afzonderlijk artikel 11 5 bestaat. De reden daarvoor
is dat wij langs de weg van artikel 115 een beperking willen aanbrengen
in datgene wat op grond van artikel 113, tweede lid, mogelijk zou zijn met
betrekking tot het vorderen van medebewind via concreet werkende
besluiten. Meer in het bijzonder willen wij de kring van instanties, die op
grond van artikel 113, tweede lid, de concreet werkende medebewindsfiguur kan creëren, inperken.
Aan de hand van een voorbeeld willen wij dit toelichten. Gesteld
de formele wetgever geeft de Kroon de bevoegdheid bij algemene
maatregel van bestuur nadere regels te stellen inzake een bepaald
onderwerp, daaronder begrepen nadere regels omtrent het in
medebewind roepen van medeoverheden. In dat geval is er sprake van
medebewind «krachtens de wet» uit artikel 113, tweede lid. In die
constructie heeft de Kroon de vrijheid om in de algemene maatregel van
bestuur te kiezen voor vordering van medebewind bij algemeen verbindend
voorschrift, of voor vordering bij concreet werkend besluit of voor een
combinatie van beide. Die vrijheid van de Kroon is gegeven met de
erkenning dat beide vormen van medebewind vallen onder artikel 113,
tweede lid. Concreet betekent dit dat in dit geval de Kroon zelf een
aanwijzingsregeling kan creëren, zonder dat de wet daarin met zoveel
woorden voorziet. De wet draagt immers slechts een nadere regeling van
het roepen in medebewind op. Deze consequentie nu achten wij niet
wenselijk, gelet op het al eerder genoemde ingrijpende karakter van
bijvoorbeeld aanwijzingsbevoegdheden en gelet op de in verband
daarmee noodzakelijke terughoudendheid bij het hanteren daarvan. Om
die consequentie te vermijden wordt in artikel 115 de bevoegdheid om
aanwijzingen, uitnodigingen en vergelijkbare vormen van concrete
inmengingsmogelijkheden te creëren voorbehouden aan de wetgever.
Gevolg daarvan is dat de Kroon en een minister op grond van artikel 115
niet mogen doen, wat artikel 113, tweede lid, hun in beginsel wel
toestaat. Hun keuzevrijheid bij het vormgeven van het vorderen van
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medebewind wordt door artikel 11 5 beperkt. De wet zelf moet het
mogelijk maken een aanwijzingsbevoegdheid te introduceren. Doet de
wet dat niet, dan is die weg verder afgesneden. Zij zullen dan slechts
medebewind kunnen vorderen bij algemeen verbindend voorschrift.
Artikel 115 is dus een verbijzondering van artikel 113, tweede lid. Wij
achten die noodzakelijk om te bereiken dat niet te snel en te vaak naar het
instrument van concreet werkende besluiten wordt gegrepen om medebewind te vorderen. Uit de kanttekeningen van de leden van vele fracties
bij het begrip positief toezicht leiden wij overigens af dat dit een gedachte
is die op instemming mag rekenen.
Uit diezelfde kanttekeningen leiden wij tevens af dat de bedoeling van
artikel 115, namelijk een beperking van de mogelijkheden die artikel 113,
tweede lid, biedt, niet duidelijk is overgekomen. Het feit dat de inhoud
van artikel 115 niet in of meteen na artikel 113 is geplaatst, vergroot naar
onze mening de duidelijkheid niet. Bovendien is de toelichting op artikel
115 uiterst summier. Voorts valt niet te ontkennen dat, doordat in de
memorie van toelichting zo nadrukkelijk over positief toezicht wordt
gesproken, terwijl in feite medebewind aan de orde is, deze er zelf toe
bijdraagt dat men het spoor bijster is geraakt. Op grond van een en ander
hebben wij besloten in de nota van wijziging de tekst van artikel 115
onder te brengen in artikel 113, tweede lid, en wel op zodanige wijze dat
duidelijk blijkt dat het hier gaat om een beperking van hetgeen artikel
113, tweede lid, mogelijk maakt.
De tweede belangrijke vraag die in verband met artikel 115 aan de orde
is, is of het slot van artikel 115 niet teveel mogelijkheden geeft aan de
provincies om bij verordening aanwijzings- en uitnodigingsbevoegdheden
jegens gemeenten in het leven te roepen, waardoor de gemeenten
ernstig in hun beleidsvrijheid worden belemmerd.
De hier aan de orde zijnde vraag valt uiteen in twee deelvragen. Ten
eerste de vraag of het wenselijk is de provincie geheel te schrappen uit
artikel 115. Vervolgens de vraag, of - als de provincie niet wordt geschrapter wellicht een tekstuele aanpassing gewenst is. Ons antwoord op de
eerste vraag luidt ontkennend. Naar wij menen dient de provincie
gehandhaafd te blijven in artikel 115, omdat bij schrapping ervan problemen
ontstaan met de hiërarchische structuur van ons openbaar bestuur.
Immers, bezwaarlijk kan worden volgehouden dat de provincie wel
bevoegd is gemeenten in medebewind te roepen, maar dat een van de
beide vormen van het vorderen van medebewind voor de provincie
volstrekt taboe is.
Iets anders is, en daarmee komen wij op de tweede deelvraag, of de
provincie de bevoegdheid moet hebben medebewind te vorderen via
concreet werkende besluiten zonder een wettelijke machtiging daartoe.
Uit artikel 113, tweede lid, vloeit voort dat alle gevallen waarin gemeenten
in medebewind worden geroepen op een formeel-wettelijke grondslag
dienen te berusten. Dit geldt derhalve ook voor de gevallen waarin de
provincie medebewind vordert. Het slot van artikel 115 is bij nadere
beschouwing minder juist, aangezien het de conclusie toelaat - vele
fracties hebben daarop gewezen - dat de provincie medebewind via
concreet werkende besluiten kan vorderen, zonder door de wet daartoe
bevoegd te zijn verklaard. Dit strijdt met artikel 113, tweede lid. Het slot
van artikel 115 dient dan ook aangepast te worden. In de nota van
wijziging stellen wij voor de woorden «bij provinciale verordening» te
vervangen door «krachtens de wet bij provinciale verordening». Het zal
dus steeds de formele wetgever zelf moeten zijn die de provincie desgewenst de mogelijkheid geeft een aanwijzingsbevoegdheid in een provinciale
verordening op te nemen.
De leden van de CD.A-fractie hebben gelijk waar zij stellen dat de
grondwetgever zeker niet de bedoeling heeft gehad in artikel 132, tweede
lid, te voorzien in een integraal stelsel van beïnvloedingsmogelijkheden,
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dat wegens het effect wordt aangeduid met «positief toezicht». Eerder
betoogden wij al dat positief toezicht in juridisch opzicht geen toezicht is,
en dat het dus niet onder de werking van artikel 132 Grondwet valt. Bij
positief toezicht gaat het om een toepassing van artikel 124, tweede lid,
van de Grondwet. De aan het woord zijnde leden opperden de gedachte,
dat de artikelen 132, tweede tot vijfde lid, 135 en 136 grenzen stellen
aan de toepassing van artikel 124, tweede lid, waaruit zou zijn af te leiden
dat de grondwetgever heeft getracht een gesloten systeem op te zetten
ter bescherming van de decentralisatiebeginselen.
Wij onderschrijven deze gedachte niet. De grenzen van de toepassing
van artikel 124, tweede lid, worden bij of krachtens de wet gesteld,
aangezien elke vordering van medebewind op de wet moet berusten.
Hoever de wetgever daarbij wil gaan is een zaak van politieke afweging,
waarbij de wetgever steeds de beleidsvrijheid van de mede-overheden
zwaar zal moeten laten meewegen. Artikel 132 kunnen wij niet zien als
een grondwettelijke grens of barrière voor de medebewindswetgever.
Hetgeen artikel 132 bepaalt is immers van toepassing op zowel de zuiver
autonome als op de door de Gemeentewet en andere wetten gevorderde
besluiten van medeoverheden. De bedoeling van de verwijzing naar de
grondwetsartikelen 135 en 136 is ons dan ook niet duidelijk.
De aan het woord zijnde leden opperden dat wat de regering met
positief toezicht wil bereiken reeds mogelijk is op grond van de taakverwaarlozingsregeling uit artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet. Deze
leden informeerden voorts naar de relatie tussen artikel 115 en artikel
128 van de Grondwet. In het bijzonder doelden zij op de passage in
artikel 115: «of in hun plaats stellen van besluiten door andere dan
gemeentelijke organen».
De taakverwaarlozingsregeling heeft betrekking op gevallen waarin een
gemeentelijk of provinciaal orgaan weigert verplicht voorgeschreven
besluiten te nemen of meer in algemene zin zijn taken slecht behartigt. Bij
het zogenaamde positieve toezicht is er geen sprake van taakverwaarlozing
door gemeente of provincie, maar van een verschil in opvatting tussen
gemeente en hogere overheid over de wijze waarop een bepaalde taak
inhoudelijk moet worden vervuld. Indien de wetgever voor een dergelijk
geval de hogere overheid de bevoegdheid geeft een aanwijzing te geven,
dan zal hij tevens een voorziening moeten treffen voor de situatie dat de
lagere overheid weigert een aanwijzing op te volgen. Die voorziening kan
bij voorbeeld zijn dal de hogere overheid zelf een besluit neemt in plaats
van de lagere.
Wij zien geen v< oand tussen artikel 115 en artikel 128 van de Grondwet.
Dit laatste artikel irbiedt u tdrukkelijk de toekenning van autonome
bevoegdheden a? bij voorbeeld gemeentelijke commissies door anderen
dan de gemeente lad. Slecits bij gelegenheid van een gemeentelijke
herindeling kan d eventueel wel geschieden. De grondwetgever heeft
hier dus welbewt t de wetgever de mogelijkheid ontnomen om via
enigerlei vorm ve het vorderen van medebewind in te grijpen in de
gemeentelijke be tuursinrichting. Voor toepassing van artikel 115 is op
dit terrein dan oo , geen plaats.
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van oordeel dat de
opvatting van de regering over de wenselijkheid van toetsingsnormen te
algemeen is voor het positieve toezicht.
Ook hier wreekt zich het feit dat een medebewindsfiguur wordt
beschouwd als een vorm van toezicht. De memorie van toelichting heeft
dit in sterke mate in de hand gewerkt. Daarin wordt immers de indruk
gewekt dat de toetsingsnormen voor preventief en repressief toezicht
onverkort gelden voor positief toezicht. Dit lijkt ons niet goed mogelijk
aangezien bij het medebewind, wat positief toezicht zoals hiervoor
betoogd in feite is, de wetgever zelf van geval tot geval zal moeten
afwegen waarom en in welke mate hij een vordering van bestuur door
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middel van concreet werkende besluiten wil mogelijk maken. Bij de
toetsingsnormen voor het preventief en repressief toezicht echter is het
de wetgever die een andere instantie dan hemzelf bindt aan een toetsingskader voor het uitoefenen van de toezichthoudende functie.
De leden van de fractie van het C.D.A. stelden dat artikel 115 de
strekking van het bij de grondwetsherziening ingediende amendementFaber ver te buiten ging. Naar hun oordeel wordt in artikel 115 de basis
gelegd voor een ruim stelsel van aanwijzingsmogelijkheden, een stelsel
nog ruimer dan zij bij de grondwetsherziening voor mogelijk hadden
gehouden. Het artikel opent, aldus deze leden, te veel centralistische
mogelijkheden.
Het zal na de hiervoor gegeven algemene uiteenzetting en de daarin
aangekondigde aanpassingen van artikel 11 5 duidelijk zijn dat dit artikel
naar onze mening geen aanleiding geeft voor de vrees die de aan het
woord zijnde leden uitspraken. Artikel 115 beperkt juist de mogelijkheden
tot het creëren van aanwijzingsbevoegdheden die artikel 124, tweede lid,
van de Grondwet en artikel 113, tweede lid, van dit voorstel op zich
genomen bieden. Het artikel stelt de eis dat slechts de wetgever zelf
dergelijke bevoegdheden in het leven mag roepen. Noch de Kroon, noch
een minister, noch een provincie kunnen daartoe eigener beweging
overgaan. Er worden dus niet méér mogelijkheden tot het vorderen van
bestuur via concreet werkende besluiten gecreëerd dan die welke
bestonden ten tijde van de indiening van het amendement-Faber.
De leden van de C.D.A.-fractie wierpen in dit verband de vraag op of
artikel 115 geen consequenties zou behoren te hebben voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake rechtsverrichtingen in het kader van
het medebewind.
Naar onze mening behoeft de lijn die sedert de in het voorlopig verslag
genoemde arresten in de rechtspraak gevolgd wordt, door de opneming
van artikel 115 niet beïnvloed te worden. Die lijn houdt in dat het optreden
van een gemeentelijk orgaan bij de uitoefening van een medebewindstaak
civielrechtelijk aan de gemeente is toe te rekenen. Is dat optreden
onrechtmatig, dan is de gemeente in beginsel schadeplichtig.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waaruit blijkt dat artikel 115
zich slechts dient te beperken tot medebewind.
Wij wijzen erop dat, zoals deze leden zelf ook vaststelden, artikel 115
een vorm van medebewind omschrijft. Het beperkt zich derhalve niet tot
medebewind, het is medebewind. De vraag of aan het artikel toepassing
moet worden gegeven is geen andere dan de meer algemene vraag of
mede-overheden in medebewind moeten worden geroepen. Deze vraag
moet ingevolge artikel 113, tweede lid, door de wetgever worden
beantwoord. Aangezien het eigen is aan het roepen in medebewind dat
een hogere bestuurslaag zich op het autonome terrein van een lagere
bestuurslaag begeeft, zal de wetgever zich daarbij terdege rekenschap
dienen te geven van de vraag of het belang van zijn medebewindsregeling
zodanig zwaar is dat het een beperking van de autonomie rechtvaardigt.
In antwoord op de opmerkingen die de leden van de C.D.A.-fractie
maakten over de betekenis van artikel 115 in de relatie tussen provincies
en gemeenten, merken wij op dat door de voorgestelde aanpassing van
het slot van artikel 115 buiten twijfel is gesteld, dat de provincie de
gemeenten slechts in medebewind kan roepen door middel van aanwijzingen of uitnodigingen, indien de formele wet de provincie die bevoegdheid geeft. Een beroep door de provincie op artikel 85 van de Provinciewet
is daartoe dus niet voldoende.
De veronderstelling van de leden van de C.D.A.-fractie dat titel V geen
betrekking heeft op het positieve toezicht is juist, evenals hun veronderstelling dat de artikelen 117 tot en met 119 voorzien in verplicht vooraf-
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gaand overleg in de gevallen dat de wetgever overweegt bestuur te
vorderen via concreet werkende besluiten. Dat, zoals deze leden stelden,
de gemeenten het initiatief moeten nemen tot dat voorafgaand overleg is
echter niet juist. Wij wijzen deze leden op artikel 119, eerste lid, onder a,
waar wordt voorgeschreven dat het rijk of de provincie de gemeenten in
de gelegenheid stelt hun oordeel te geven omtrent ontwerpregelingen
waarbij van de gemeenten regeling of bestuur wordt gevorderd, daaronder
derhalve begrepen de gevallen dat het bestuur wordt gevorderd door
middel van concreet werkende besluiten. In artikel 119 ontbreekt overigens,
evenals in artikel 256, eveneens de verschoningsgrond van het openbaar
belang.
De leden van de fractie van de P.v.d.A vroegen ons uitdrukkelijk in te
gaan op de door de VNG voorzichtig geuite bezwaren dat positief
toezicht, (zogenaamd) niet als toezicht, maar als medebewind wordt
toegepast, waarbij alle gedane beloften en concrete bepalingen over het
toezicht ontgaan en ontweken kunnen worden.
Uit de voorgaande beschouwingen zal duidelijk geworden zijn dat
positief toezicht als medebewind behandeld dient te woiden, omdat het
een vorm van medebewind is. Door de in de nota van wij :iging opgenomen
verbeteringen hopen wij de juridische betekenis van het begrip «positief
toezicht» duidelijker tot uitdrukking te hebben gebracht Geenszins is het
de bedoeling de beloften en bepalingen die voor de «kk ssieke» toezichtsfiguren in de memorie van toelichting zijn verwoord te cntwijken.
Na deze uiteenzettingen naar aanleiding van artikel 115 komen wij
thans toe aan het derde centrale onderwerp, betrekking hebbende op de
vraag of artikel 253 te ruim is geformuleerd, in die zin dat het een
onbeperkt voorafgaand provinciaal toezicht mogelijk maakt op gemeentelijke besluiten, autonome zowel als medebewindsbesluiten. De leden van
de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.D.D., D66, S.G.P., P.P.R. en G.P.V.
gaven te kennen die vraag bevestigend te beantwoorden. Daarbij werd
door de fractie van het C.D.A. bovendien nog betrokken de vraag of
artikel 253 zich wel verdraagt met artikel 132, derde lid, van de Grondwet.
Uit de grondwetsherziening van 1983 kunnen wat het preventieve
toezicht op medeoverheden betreft twee gevolgtrekkingen worden
gemaakt. De eerste is dat is afgestapt van het oude systeem waarin de
Grondwet zelf aangaf welke besluiten van gemeenten en provincies aan
voorafgaand toezicht zijn onderworpen. Die vraag werd gedeconstitutionaliseerd. De tweede is dat de grondwetgever niet heeft willen doorslaan
in de andere richting, in die zin dat hij de poorten wilde openen voor een
generiek toezicht vooraf. De wetgever zou van geval tot geval moeten
bezien of er redenen bestaan voor de introductie van preventief toezicht.
Deze bedoeling is tot uitdrukking gebracht met de woorden «in bij of
krachtens de wet te bepalen gevallen» in artikel 132, derde lid, van de
Grondwet.
Bij nadere beschouwing zijn wij met de leden van de fracties die dit
onderwerp ter sprake brachten van oordeel, dat de bedoeling van de
grondwetgever niet adequaat in de tekst van artikel 253 is vertaald,
voorzover het gaat om het preventieve provinciale toezicht. De grondwettelijke formulering «bij of krachtens de wet» is in artikel 253 versmald tot
«bij de wet of bij provinciale verordening». De aanleiding voor deze
versmalling was de wens de tamelijk ruime kring van instanties die op
grond van artikel 132, derde lid, van de Grondwet door de wetgever
bevoegd zou kunnen worden gemaakt preventief toezicht te introduceren,
te beperken. Met name delegatie van die bevoegdheid aan de Kroon en
aan een minister heeft men willen uitsluiten. Daarbij is echter kennelijk
voorbij gegaan aan het feit dat, gelet op de woorden «krachtens de wet»
in de grondwetsbepaling, ook elk geval van introductie van preventief
toezicht door de provincie op een wettelijke grondslag moet berusten.
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Om dit recht te trekken stellen wij in de nota van wijziging voor artikel
253 aldus aan te passen, dat de woorden «bij provinciale verordening»
worden vervangen door «krachtens de wet bij provinciale verordening».
Schrapping van de woorden «bij provinciale verordening», zoals door
de leden van enkele fracties werd bepleit, wijzen wij af. Daartegen
bestaat het bezwaar dat het de rol van de provincie miskent. Het moet
namelijk tot het wezen van onze gedecentraliseerde eenheidsstaat
worden gerekend dat hogere bestuursniveaus een door de wetgever te
bepalen mate van toezicht uitoefenen op lagere bestuursniveaus. Bovendien is het pleidooi voor schrapping van de provinciale verordening in
artikel 253 in onze ogen moeilijk te rijmen met de adhesie die de leden
van een aantal fracties betuigden met het uitgangspunt in de memorie
van toelichting, dat toezicht op de gemeenten bij voorkeur op het laagst
mogelijke niveau (de provincie dus) moet worden uitgeoefend.
Na het voorgaande behoeven wij naar wij menen niet nader in te gaan
op het betoog van de leden van de C.D.A.-fractie op blz. 23 van het
voorlopig verslag, waarin zij, als wij het goed zien, aan het onderscheid
tussen autonomie en medebewind argumenten willen ontlenen om te
komen tot een verschil in preventief toezicht op autonome en op medebewindsbesluiten. In paragraaf 2.1. van deze memorie besteedden wij
reeds aandacht aan de vraag in hoeverre aan de begrippen autonomie en
medebewind nog verschillen in rechtsgevolgen zijn verbonden.
De leden van de CD.A-fractie typeerden het derde, vierde en vijfde lid
van artikel 132 van de Grondwet als een lex specialis ten opzichte van het
tweede lid.
Wij kunnen die typering niet onderschrijven. Het derde, vierde en vijfde
lid van artikel 132 bevatten regels die de wetgever in acht dient te nemen
bij het vervullen van de opdracht die het tweede lid hem geeft. Van een
lex specialis in de zin die dit begrip in het normale juridische spraakgebruik
heeft, is daarbij geen sprake.
Met de stelling van de aan het woord zijnde leden dat de artikelen 132,
vijfde lid, en 135 van de Grondwet een limitatieve opsomming geven van
het positieve toezicht, kunnen wij evenmin instemmen. Eerder in deze
paragraaf gaven wij reeds aan dat wij geen relatie zien tussen het
positieve toezicht en de taakverwaarlozingsregeling uit artikel 132, vijfde
lid. De verwijzing naar artikel 135 van de Grondwet, dat de samenwerking
tussen openbare lichamen tot onderwerp heeft, is ons niet duidelijk. Dit
geldt evenzeer voor de vraag van deze leden of het bepaalde in artikel
132, tweede, derde en vijfde lid, niet gezien kan worden als derogerend
aan artikel 124, tweede lid, van de Grondwet en als een lex specialis
daarop.
De leden van de C.D.A.-fractie waren er niet van overtuigd dat het nog
geen aanbeveling verdient de beginselen van behoorlijk toezicht nader
vast te leggen. Zij meenden dat men in het heroverwegingsrapport inzake
toezicht en in andere documenten al tot een behoorlijke beginsel-vastlegging was gekomen, die meer betrokken zou kunnen worden bij de
discussie over de vraag of al dan niet tot opname van deze beginselen in
de Gemeentewet moet worden overgegaan.
Ook het lid van de fractie van de R.P.F, stelde dit punt aan de orde en
meer in het bijzonder de stelling dat de jurisprudentie van de Kroon op dit
moment nog onvoldoende aanknopingspunten biedt voor formulering van
deze beginselen in de wet. Hij vroeg zich af of deze jurisprudentie de
afgelopen zes jaren geen nieuwe inzichten heeft verschaft. Indien dat niet
het geval was zou wellicht een studiegroep met deze problematiek
kunnen worden belast.
In antwoord hierop benadrukken wij dat het feit dat de regering bij
verschillende gelegenheden opvattingen over behoorlijk toezicht kenbaar
heeft gemaakt, niet betekent dat deze zodanig zijn uitgekristalliseerd dat
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zij zich nu reeds lenen voor codificatie. Pas als de beginselen zover zijn
ontwikkeld dat zij zich lenen voor codificatie, zal de vraag beantwoord
moeten worden waar zij het best kunnen worden ondergebracht. Omdat
het beginselen betreft die in het algemeen aan de uitoefening van
toezicht zullen worden gesteld, is opneming in de in voorbereiding zijnde
Algemene wet bestuursrecht waarschijnlijk meer voor de hand liggend.
De leden van de C.D.A.-fractie zagen in het voorgestelde artikel 115,
althans als het in deze vorm zou worden gehandhaafd, een extra reden
om beginselen van behoorlijk toezicht vast te leggen.
Aan het begin van deze paragraaf besteedden wij ruimschoots aandacht
aan de betekenis en reikwijdte van artikel 115. Daar zetten wij uiteen dat
naar onze mening artikel 115 niet een vorm van toezicht betreft, maar een
specifieke vorm van medebewind. Aan deze bepaling kan naar onze
mening dan ook geen argument worden ontleend voor het opnemen van
algemene beginselen van behoorlijk toezicht in de wet.
Het stemt ons tot vreugde dat de leden van de C.D.A.-fractie blijk
gaven zich in grote lijnen te kunnen verenigen met onze beschouwingen
over de motieven van toezicht. Met hen zijn wij van mening dat het
aankomt op de consequente toepassing ervan.
De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden problemen te hebben met het
volledig afschaffen van het preventief toezicht op privaatrechtelijke
besluiten. Zij verwezen naar het door de Wiardi Beckmanstichting
genoemde voorbeeld van grondaankopen door gemeenten ten behoeve
van bestemmingsplannen die zonder voorafgaande toestemming van
gedeputeerde staten plaatsvinden, ook als de financiële haalbaarheid van
de plannen niet vaststaat. Het repressief toezicht op besluiten tot het
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen is in de tijd beperkt.
Dit zou naar het oordeel van deze leden tot absurde situaties kunnen
leiden. Zij voelden er daarom veel voor in de wet te bepalen dat, zodra het
begrotingstoezicht weer van kracht wordt, ook het toezicht op privaatrechtelijke rechtshandelingen herleeft.
Wij delen de door de leden van de P.v.d.A.-fractie geuite vrees niet.
Voor privaatrechtelijke besluiten als hier bedoeld geldt dat ze praktisch
alle betrekking hebben op het aangaan van financiële verplichtingen.
Derhalve zullen zij op grond van artikel 190, vierde lid, van dit wetsvoorstel
vooraf moeten worden geautoriseerd door middel van de begroting of
van een begrotingswijziging. Begroting en begrotingswijzigingen zullen
ingevolge dit wetsvoorstel en het in de nota van wijziging opgenomen
regime binnen twee weken na vaststelling - de begroting in ieder geval
vóór 15 november (zie meer uitvoerig paragraaf 4.5. van deze memorie)
- aan gedeputeerde staten moeten worden gezonden. Daardoor zal dit
college tijdig over voldoende informatie beschikken voor de beoordeling
van de financiële risico's van de betrokken privaatrechtelijke besluiten.
Desgewenst kunnen gedeputeerde staten ook nadere informatie opvragen.
In het geval de gemeente onder preventief toezicht staat, hebben
gedeputeerde staten bovendien op grond van artikel 210a de bevoegdheid
te bepalen, dat besluiten met financiële gevolgen voor de gemeente
- waaronder dus de privaatrechtelijke besluiten - na vaststelling aan hen
moeten worden toegezonden. In die situatie zal het door gedeputeerde
staten veelal van belang worden geoordeeld dat zij zoveel mogelijk
inzicht krijgen in de financiële problematiek en de te verwachten financiële
ontwikkelingen in de betrokken gemeente.
Daar komt nog bij dat, indien een gemeente onder preventief toezicht
staat en de begroting niet is goedgekeurd, de gemeente op grond van
artikel 208 voor het doen van elke uitgave de toestemming nodig heeft
van gedeputeerde staten. Naar onze mening hebben gedeputeerde staten
op deze wijze voldoende mogelijkheden om via het begrotingstoezicht
tijdig de financiële risico's van privaatrechtelijke besluiten te kunnen
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signaleren. Wij zien dan ook geen reden om voor gemeenten die onder
preventief begrotingstoezicht staan het preventief toezicht op privaatrechtelijke besluiten te doen herleven.
Ten aanzien van besluiten betreffende het aangaan, verstrekken en
garanderen van geldleningen vinden wij het bij nader inzien gewenst een
algemene toezendplicht aan gedeputeerde staten in te voeren. Dit met
name ten behoeve van de controle op de naleving van de Wet financiering
lagere overheden en het daarop gebaseerde Besluit leningvoorwaarden
door de gemeenten. Dit zijn immers belangrijke instrumenten voor het
monetair- en kapitaalmarktbeleid van het Rijk. In de nota van wijziging
wordt een nieuw artikel 189 voorgesteld waarin deze toezendplicht wordt
vastgelegd.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het niet juist dat een
besluit dat geschorst is geweest, niet meer kan worden vernietigd, ook al
zijn de rechtsopvattingen gewijzigd. Beter achtten deze leden het de
vernietiging gedurende een bepaalde termijn uit te sluiten.
Bij deze problematiek is naast het belang van de toezichthouder ook
het belang van de rechtszekerheid voor het gemeentebestuur en de
burgers in het geding. Indien tot schorsing van een besluit wordt overgegaan, wordt onderzocht of er sprake is van strijd met de wet of het
algemeen belang en zo ja, of deze strijd reden is om het besluit te
vernietigen. Als er onvoldoende aanleiding blijkt te bestaan voor een
vernietiging, moeten gemeentebestuur en burgers er naar onze mening
van uit kunnen gaan dat het onderzochte besluit onherroepelijk vaststaat
en niet na verloop van tijd alsnog vernietigd kan worden. Het belang van
de rechtszekerheid van het gemeentebestuur en de burgers gaat dan het
zwaarst wegen. Het merendeel van de gemeentelijke besluiten behoeft
overigens niet te worden geschorst. Voor deze besluiten geldt mitsdien
geen termijn waarbinnen vernietiging moet volgen.
Wij wijzen er bovendien op dat naar onze mening de vernietiging van
een besluit, geruime tijd nadat dit is genomen, slechts in zeer bijzondere
gevallen te rechtvaardigen is. Niet meer vernietigbare besluiten als door
de aan het woord zijnde leden bedoeld, kunnen wel door de rechter in
strijd met het recht worden geoordeeld.
Ook de leden van de S.G.P.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de passages in de memorie van toelichting inzake het
toezicht. Niettemin wensten deze leden een kanttekening te plaatsen bij
de voorgenomen verschuiving van preventief naar repressief toezicht, een
ontwikkeling waar zij op zich wel mee konden instemmen. Zij vroegen
zich af of de uitbreiding van repressief toezicht ten koste van preventief
toezicht niet een centraliserende ontwikkeling betekende. Voorts informeerden zij in hoeverre een aanmerkelijke beperking van het preventieve
toezicht te rijmen is met de passage in de memorie van toelichting,
waarin bezwaren worden aangevoerd tegen de uitoefening van toezicht
door het Rijk (paragraaf 2.4.6.).
Wij streven ernaar het preventief toezicht terug te dringen en met
repressief toezicht te volstaan. Verwacht mag worden dat hierdoor de
gedetailleerde bemoeienis van de toezichthouder met gemeentelijke
zaken zal verminderen. Een gevolg is wel dat een besluit dat onder het
oude toezichtsregime reeds op het provinciaal niveau zou stranden, pas
door middel van schorsing en vernietiging op rijksniveau een halt kan
worden toegeroepen. Wij verwachten echter om hierna te noemen
redenen niet dat hiervan een centraliserende werking zal uitgaan. In de
eerste plaats niet omdat de Kroon bij de uitoefening van repressief
toezicht verder van het gemeentelijk beleid af staat dan de provincie bij
de uitoefening van preventief toezicht. Vervolgens niet, omdat repressief
toezicht slechts incidenteel wordt uitgeoefend, terwijl preventief toezicht
meer structureel van aard is. Als vernietiging wordt overwogen, moet er
voorts een zware procedure worden gevolgd, waarbij de Raad van State
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moet worden ingeschakeld. Deze procedure staat eveneens een ruime
toepassing van repressief toezicht in de weg. Tenslotte is er bij repressief
toezicht, anders dan bij preventief toezicht, sprake van een bevoegdheid
en niet van een verplichting. Bij strijd met het recht of met het algemeen
belang kan de Kroon tot schorsing of vernietiging overgaan, het behoeft
echter niet.
Wij zien geen strijdigheid met de passage in de memorie van toelichting
waarin een voorkeur voor de uitoefening van het toezicht op provinciaal
niveau wordt uitgesproken. Uit de gebezigde argumentatie valt af te
leiden dat in paragraaf 2.4.6. slechts wordt gedoeld op gevallen waarin
preventief toezicht noodzakelijk wordt geacht. Alleen in die situaties
verdient de toezichtsuitoefening op provinciaal niveau de voorkeur,
omdat wij het van belang achten dat de afstand tussen toezichthouder en
gemeente zo gering mogelijk is, mede in verband met het voeren van
overleg dat vaak met de uitoefening van toezicht gepaard gaat.
De aan het woord zijnde leden vroegen zich met het lid van de R.P.F.fractie af of de in de memorie van toelichting ontwikkelde toezichtsfilosofie
niet een ingrijpende saneringsoperatie van de bestaande medebewindswetgeving ten aanzien van de daarin vervatte toezichtsbepalingen
noodzakelijk maakt. Het lid van de R.P.F.-fractie verwees in dit verband
naar bijlage 1 van de brief van 24 maart 1981, waarin de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken de bereidheid toonde de gehele
wetgeving op dit punt door te lichten, en informeerde of deze bereidheid
in daden was omgezet en tot welke resultaten deze had geleid.
Bij de heroverweging toezicht op lagere overheden (1985, deelrapport
74) heeft de door de Werkgroep herziening gemeentewet ontwikkelde
toezichtsfilosofie een rol gespeeld. Op basis van de door de werkgroep
heroverweging toezicht geformuleerde aanbevelingen, wordt in het
onlangs aanhangig gemaakte voorstel van wet tot sanering van enkele
toezichtsbepalingen (kamerstuk 20 582) voorgesteld een aantal toezichtsbepalingen in de bijzondere wetgeving af te schaffen of te vereenvoudigen.
Voor andere in de aanbevelingen genoemde toezichtsbepalingen zullen
door de afzonderlijke departementen concrete saneringsvoorstellen
worden voorbereid. De in de aanbevelingen genoemde artikelen uit de
huidige gemeentewet en Provinciewet worden in de algehele herziening
van beide wetten meegenomen. Uit deze opsomming blijkt dat met de
sanering van toezichtsbepalingen een aanvang is gemaakt. In het kader
van de voorbereiding van de Invoeringswet Gemeentewet en de lnvoeringswet Provinciewet kan bezien worden of een verdere sanering van
toezichtsbepalingen in de bijzondere wetgeving noodzakelijk is.
De leden van de S.G.P.-fractie informeerden voorts in hoeverre de
thans voorgestelde bepalingen ruimte laten voor een differentiatie in
toezichtsverhoudingen, zoals nu in artikel 228 van de gemeentewet
voorkomt. Zij zouden graag vernemen hoe de regering over een dergelijke
differentiatie oordeelt. Het lid van de R.P.F.-fractie stelde meer in het
algemeen dat een verdere ontwikkeling in de richting van gedifferentieerd
toezicht hem ongewenst voorkwam.
De differentiatie tussen groepen van gemeenten, waarover artikel 114
van dit wetsvoorstel spreekt, sluit naar onze mening terecht het maken
van onderscheid bij toezichtsverhoudingen niet uit. Tot op zekere hoogte
gebeurt dat in het wetsvoorstel zelf reeds bij het financiële toezicht, zij
het op een andere manier dan in artikel 228 van de thans geldende
gemeentewet. Afhankelijk van de financiële positie zullen er drie categorieën gemeenten zijn. De gemeenten die niet aan preventief financieel
toezicht zijn onderworpen, gemeenten die dat wel zijn en gemeenten die
onder het regime van artikel 12 Financiële-Verhoudingswet 1984 vallen,
gedurende de zogenaamde aanvullende bijdrageperiode. Binnen de groep
van gemeenten die onder preventief financieel toezicht staat, is overigens
een verdere differentiatie mogelijk via toepassing van de artikelen 207,
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tweede lid, 208, vijfde lid en 210a. In de huidige situatie zijn er voor wat
betreft het financiële toezicht slechts twee groepen gemeenten. Enerzijds
de gemeenten die onder het reguliere preventieve financiële toezicht
staan en anderzijds gemeenten die zijn onderworpen aan het strengere
regime dat voortvloeit uit artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet
1984, gedurende de aanvullende bijdrageperiode.
Een alleen op inwonertal gebaseerd onderscheid als in het huidige
artikel 228 gemeentewet ten aanzien van preventief toezicht op onroerend-goedtransacties is opgenomen, vinden wij als basis voor differentiatie
te ongenuanceerd.
De leden van de fractie van de P.P.R. onderschreven het belang van
terughoudend toezicht door Rijk en provincie en het streven naar beperking
van het preventief toezicht. Zij vroegen zich wel af wat onder krachtige
argumenten moet worden verstaan. Wanneer is er naar het oordeel van
de regering sprake van een zodanig stringent en gedetailleerd toezicht
dat de beleidsvrijheid van de gemeenten vérgaand wordt aangetast?
Wij kunnen op deze vraag in zijn algemeenheid moeilijk antwoord
geven vanwege de vele varianten die zich in de praktijk kunnen voordoen.
Naar onze mening is het in de eerste plaats de taak van de wetgever om
te bepalen welke beleidsvrijheid de gemeenten wordt gelaten bij het
uitvoeren van bepaalde taken. Deze beleidsvrijheid moet zo min mogelijk
worden beperkt door het instrument toezicht. Wanneer in uitzonderingsgevallen en op goede gronden - in de memorie van toelichting wordt
uitvoerig geschetst welke motieven voor toezicht aanvaardbaar zijn en in
welke mate - toch wordt gekozen voor de introductie van preventief
toezicht, moet het toezichthoudend orgaan door de wetgever zoveel
mogelijk aan normen worden gebonden. Dit kan op verschillende wijzen
geschieden, hetzij direct, door in de wet toetsingsnormen op te nemen,
hetzij indirect, langs de weg van het openstellen van beroep. Ook de
verplichting tot het voeren van overleg als een onthouding van goedkeuring
wordt overwogen (artikel 256, tweede lid), zal bijdragen tot het voorkomen
van een te ver gaande beleidsbeïnvloeding.
Tevens werd door de leden van de P.P.R.-fractie aandacht besteed aan
het onderscheid tussen rijks- en provinciaal toezicht. Zij vroegen welke
bijzondere redenen toezicht op rijksniveau zouden kunnen rechtvaardigen.
Preventief toezicht op rijksniveau zal alleen dan moeten worden
geïntroduceerd, als er zwaarwegende belangen van het Rijk in het geding
zijn of voor de uitoefening van toezicht een bepaalde deskundigheid is
vereist die alleen op rijksniveau efficiënt in stand kan worden gehouden,
dan wel als aan de rechtsgelijkheid in een concreet geval zeer veel
waarde moet worden gehecht. Overigens kan dit laatste in de meeste
gevallen zeer wel langs de weg van de rechtsbescherming worden
bewerkstelligd. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke
belangen er in het geding zijn, of deze een vorm van toezicht rechtvaardigen
en welke instantie het toezicht moet uitoefenen.
Het lid van de fractie van het G.P.V. was het eens met het streven naar
terugdringing van het preventieve toezicht. Hij vestigde er de aandacht
op dat maximale duidelijkheid is vereist over vormen van beleidsbeïnvloeding, die niet vallen onder het officiële toezicht, maar die in hun effecten
grote gelijkenis hiermee vertonen. Onder dit zogenaamde positieve
toezicht zouden zeer uiteenlopende vormen van beïnvloeding van
gemeentelijk beleid begrepen kunnen worden.
Eerder in deze paragraaf hebben wij reeds uiteengezet dat de term
«positief toezicht» verwarringwekkend is, omdat deze suggereert dat er
sprake is van een vorm van toezicht, terwijl het in feite gaat om een
specifieke vorm van medebewind. Vanwege de mate van indringendheid
van deze vorm van beleidsbeïnvloeding wordt in de nota van wijziging een
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aanscherping voorgesteld. Deze vorm van medebewind zal slechts
mogelijk zijn als de wet dat uitdrukkelijk bepaalt, dan wel de wet de basis
biedt voor een daartoe strekkende provinciale verordening. Op deze wijze
wordt verzekerd dat het gebruik van dit instrument slechts in door de
wetgever te bepalen gevallen voorkomt.
Het aan het woord zijnde lid betuigde voorts zijn instemming met de
bezwaren die in de memorie van toelichting werden aangevoerd tegen
ambtshalve toetsing. Hij vroeg zich daarbij af of met de woorden «in het
algemeen» werd gedoeld op het feit dat de jurisprudentie op bijzondere
wetten soms nog wel ambtshalve toetsing mogelijk acht.
Met de woorden «in het aigemeen» wordt in de memorie van toelichting
niet geduid op de jurisprudentie ten aanzien van bijzondere wetten, maar
wordt beoogd aan te geven dat het administratief beroep vanwege zijn
incidentele karakter als toezichtsinstrument vaak minder geschikt is. De
vraag of langs de weg van administratief beroep beleids- en kwaliteitstoetsing kan worden gerealiseerd, hangt immers af van het initiatief van
incidentele appellanten.
Het lid van de R.P.F, fractie gaf er de voorkeur aan de mogelijkheid een
besluit gedeeltelijk goed te keuren uit het voorstel te schrappen. Hij vroeg
zich af hoe de ervaringen zijn op provinciaal niveau met de daar reeds
bestaande mogelijkheid een besluit gedeeltelijk goed te keuren.
Ons zijn geen onderzoeksgegevens bekend naar de ervaringen op
provinciaal niveau met de mogelijkheid tot gedeeltelijke onthouding van
goedkeuring. Wel is naar aanleiding van deze vraag bij enkele provincies
informatie ingewonnen. Op grond hiervan hebben wij de indruk gekregen
dat in ieder geval op het gebied van de ruimtelijke ordening van deze
bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en dat deze ook positief wordt
gewaardeerd. Het afschaffen van de mogelijkheid wordt wel verdedigd,
omdat dit een vermindering van de beleidsbeïnvloeding tot gevolg zou
kunnen hebben. Overigens wordt dit niet met feiten gestaafd. Daar staat
tegenover dat door het bestaan van de mogelijkheid van gedeeltelijke
goedkeuring van besluiten stagnatie in het beleid kan worden voorkomen.
Dit achten wij van groot belang. Daarom is naar onze mening de mogelijkheid tot gedeeltelijke goedkeuring binnen de scherpe marges die dit
wetsvoorstel stelt, wenselijk en aanvaardbaar. Een gedeeltelijke goedkeuring zal goed moeten worden gemotiveerd, er moet vooraf overleg zijn
gepleegd en de inhoud van het besluit moet zich er niet tegen verzetten.
2.5. De Gemeentewet en complementair overleg
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., D66, en G.P.V. besteedden
aandacht aan de wettelijke verankering van de gedachte van een meer
complementair bestuur in de Gemeentewet. De poging om het betrekken
van de gemeenten bij zaken die hen raken wettelijk te waarborgen, werd
met instemming begroet, zij het dat bij de uitwerking van verschillende
zijden enkele kritische kanttekeningen werden geplaatst.
De leden van de C.D.A. fractie meenden dat het thans geboden is in de
Gemeentewet beginselen van behoorlijk overleg op te nemen. Tevens
zouden zij nader willen zien uiteengezet wat moet worden verstaan onder
het begrip «overleg» in bij voorbeeld artikel 118 en hoe het zich verhoudt
tot «het geven van een oordeel» in artikel 119.
In het begrip «overleg» ligt naar onze mening een zekere wederkerigheid
besloten. Partijen zullen elkaar moeten treffen en er zal een uitwisseling
van argumenten kunnen plaatsvinden, waarbij wederzijds op eikaars
standpunten wordt ingegaan en inzicht wordt gegeven in de eigen
beweegredenen. Het is mogelijk, doch niet noodzakelijk dat het overleg
leidt tot afspraken. Het begrip «oordeel geven» is een meer eenzijdig
gebeuren. Instanties worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken
over voorgenomen wetgeving. De waarde van de toegekende bevoegdheid
een «oordeel te geven» is vooral gelegen in het feit dat de gemeenten om
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hun oordeel moet worden gevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij
ook een oordeel geven. Tijdens de parlementaire behandeling kan
- voorzover daarover in de toelichting niet reeds mededeling is gedaan niet alleen naar dit oordeel worden geïnformeerd, maar ook naar de
wijzigingen waartoe dit oordeel heeft geleid.
Anders dan de aan het woord zijnde leden achten wij de tijd nog niet
rijp voor een codificatie van beginselen van behoorlijk overleg. Naar onze
mening moeten de in paragraaf 2.5. van de memorie van toelichting
neergelegde uitgangspunten eerst in de praktijk worden getoetst.
Bovendien verwijzen wij in dit verband naar het bestuursakkoord tussen
de regering en de VNG dat na indiening van dit voorstel is gesloten. Dit
akkoord bevat regels over hoe in het bestuurlijke verkeer met elkaar om
te gaan. Deze regels zijn ook van toepassing op overleg tussen bestuurslichamen. Wanneer in een later stadium de overtuiging mocht ontstaan
het alsnog aanbeveling verdient beginselen op dit punt wettelijk vast te
leggen, lijkt het beter te overwegen dit te doen in de in voorbereiding
zijnde Algemene wet bestuursrecht. In deze wet zullen immers ingevolge
artikel 107, tweede lid, van de Grondwet de algemene administratiefrechtelijke regels moeten worden gecodificeerd. Algemene regels voor
behoorlijk overleg zouden, als zij kunnen worden geformuleerd, in
beginsel algemeen moeten gelden voor alle overlegsituaties en niet alleen
voor het overleg tussen Rijk of provincie en gemeente. Een vergelijkbaar
standpunt hebben wij ook ingenomen ten aanzien van het eventueel
wettelijk vastleggen van algemene beginselen van behoorlijk toezicht.
Voorts vroegen deze leden zich af wat de zin van bij het overleg
gemaakte afspraken is, als blijkens de memorie van toelichting de toezichthouder slechts rekening behoeft te houden met eventuele afspraken,
maar daaraan niet gebonden is. Zij informeerden of dergelijke afspraken
bij een voordracht tot spontane vernietiging niet ter kennis van de Raad
van State zouden kunnen worden gebracht.
De toezichthouder zal zich bij de uitoefening van het toezicht zowel
rekenschap moeten geven van de gemaakte afspraken als ook van de
voorgeschreven toetsingscriteria. Dit betekent dat naast de gemaakte
afspraken ook andere invalshoeken die bij het overleg waarin de afspraken
zijn gemaakt wellicht niet aan de orde zijn geweest, een rol kunnen
spelen. Het wil echter niet zeggen dat het toezichthoudend orgaan zonder
meer aan de gemaakte afspraken voorbij kan gaan. Het kan zijn dat bij
voorbeeld werd afgesproken dat een gemeentelijk besluit geheel of
gedeeltelijk zal worden herzien. Mocht het herziene besluit uiteindelijk
toch ter vernietiging worden voorgedragen, dan zullen de eerder gemaakte
afspraken, uiteraard met de overige van belang zijnde stukken, bij de
adviesaanvrage aan de Raad van State ter kennis worden gebracht.
De leden van de C D A . fractie misten in de memorie van toelichting
een diepgaande beschouwing over mogelijke procedurele garanties, die
verzekeren dat de opvattingen van met name de lagere overheden bij de
uiteindelijke afweging door de hogere overheid expliciet aan de orde
komen. Zij vroegen zich af of bij voorbeeld de Raad van State en/of de
Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal de opvatting van de lagere
overheden niet meer expliciet in hun beschouwingen zouden moeten
kunnen betrekken, overigens nadat de regering haar standpunt ter zake
heeft ingenomen.
Wij leiden uit de vraagstelling af dat de aan het woord zijnde leden ons
standpunt willen vernemen ten aanzien van suggesties als bij voorbeeld
door prof.mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens in zijn inaugurele rede «Spelregels
of rechtsregels tussen overheden» (VNG, 's-Gravenhage 1986) aangedragen, ter versterking van de positie van de lagere overheden in het
besluitvormingsproces over regelgeving die hen raakt. Ook in het artikelsgewijze deel van deze memorie gaan wij bij artikel 119 kort op deze
problematiek in.
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Het is in ons huidige staatsrechtelijke systeem reeds vrij algemeen
gebruikelijk dat de gemeenten - of althans een voor hen representatieve
organisatie - door de regering worden ingeschakeld bij de totstandkoming
van regelgeving die voor hen in betekenende mate van belang is. In
artikel 119 wordt dit gebruik van een wettelijke basis voorzien. Hierdoor
wordt de positie van de gemeenten in de beginfase van dat besluitvormingsproces versterkt. Ook de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen belanghebbende instanties horen als zij daartoe termen
aanwezig achten en hun opvattingen expliciet in hun beschouwingen
betrekken. Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Wij achten dit een juiste
gang van zaken. Het is de taak van de volksvertegenwoordigers om zelf te
beoordelen welke informatie zij voor hun besluitvorming nodig hebben.
De suggestie van Hennekens houdt een aanzienlijke uitbreiding van het
bepaalde in artikel 119 in. Niet alleen zou de minister wettelijk verplicht
worden het oordeel van de gemeenten ter kennis van de Raad van State
te brengen, maar de Raad zou ook in staat moeten worden gesteld de
betrokken instanties om nader advies te vragen en moeten toetsen of in
het voorliggende ontwerp in voldoende mate rekening wordt gehouden
met de decentrale belangen. Zo niet, dan zou pas tot indiening van het
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer kunnen worden overgegaan na een
tweede procedure, waarbij de belanghebbenden wederom zouden
moeten worden gehoord en de Raad van State weer worden ingeschakeld.
Wij voelen er niet voor een dergelijke procedurele waarborg te introduceren, om de volgende redenen. De procedure zal in de eerste plaats
leiden tot een aanmerkelijke vertraging in het wetgevingsproces. Bovendien
wordt de Raad van State erdoor in een positie geplaatst die slecht past
bij de rol van adviesorgaan. De Raad wordt min of meer gedwongen tot
een belangenafweging die de politiek verantwoordelijke organen (regering
en Staten-Generaal) behoren te verrichten. De aan de Raad van State
toebedachte rol zou mitsdien een wezenlijke verschuiving in ons staatsrechtelijk bestel teweeg brengen. Een ongewenst neveneffect is dat de
werkbelasting van de Raad van State er aanmerkelijk door zal toenemen.
Overigens achten wij een procedurele waarborg ook niet nodig. Ons is
niet gebleken dat de Raad van State ooit voorbij gaat aan de belangen
van de mede-overheden. Wij wijzen er nog op dat er in de Wet op de
Raad van State (artikel 21) bovendien reeds rekening wordt gehouden
met de mogelijkheid dat de Raad inlichtingen inwint bij andere instanties
dan de betrokken minister.
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66 en G.P.V.
stelden het bestuursakkoord aan de orde. De leden van de fracties van
het C.D.A. en D66 vroegen zich daarbij af of het bestuursakkoord, althans
het periodiek sluiten daarvan, niet in de wet zou moeten worden vastgelegd.
Ten aanzien van het bestuursakkoord met de VNG merken wij het
volgende op. Onmiskenbaar is er enig verband tussen het voorstel voor
een nieuwe Gemeentewet en genoemd bestuursakkoord. In beide komt
de verhouding tussen Rijk en gemeenten aan bod, zij het in de Gemeentewet
slechts in beperkte mate. Er zijn evenwel ook grote verschillen. Het
voorstel voor een nieuwe Gemeentewet beoogt voor een lange tijd, ook
bij wijziging van omstandigheden, te werken. In de artikelen 117, 118, en
119 worden algemene spelregels voor het verkeer tussen de rijksoverheid
en de gemeentelijke overheden vastgelegd, die de gemeenten waarborgen
dat zij in voldoende mate zullen worden betrokken bij zaken die hen
raken. De wet heeft echter, ook al zijn voldoende mogelijkheden voor
overleg, advies en inspraak geboden, een eenzijdig karakter. Taken en
bevoegdheden en de bestuurlijke organisatie van de gemeenten worden
erin vastgelegd en de verhouding tot hogere overheden wordt erin
geregeld. Het bestuursakkoord met de VNG daarentegen, is een
politiek akkoord. Het behelst een intentieverklaring van beide partijen
over de te hanteren uitgangspunten voor het beleid gedurende deze
kabinetsperiode. In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over
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actuele zaken. Een belangrijk deel ervan is gewijd aan de financiële
verhouding tussen Rijk en gemeenten en legt op dit terrein - in aanvulling
op de Financiële-Verhoudingswet 1984 - concrete afspraken vast voor de
duur van deze kabinetsperiode. Het bestuursakkoord valt ook niet onder
de omschrijving van artikel 117 van het wetsvoorstel, zoals de leden van
de CD.A-fractie vragenderwijze veronderstelden. In dat artikel is immers
sprake van het desgevraagd door de minister(s) kenbaar maken van
standpunten en voornemens en niet van uit overleg voortgevloeide
concrete afspraken.
Het bestuursakkoord is voorts een akkoord met de VNG en niet met
iedere gemeente afzonderlijk. De Gemeentewet richt zich echter wel tot
iedere afzonderlijke gemeente. Het bestuursakkoord heeft nadrukkelijk de
bedoeling om de relatie tussen het Rijk en de gemeenten, die in de loop
der jaren onder meer tengevolge van de bezuinigingsrondes en de
sluipende centralisatie is verslechterd, te verbeteren. Het bestuursakkoord
is bij wijze van proef gesloten. Aan het einde van deze kabinetsperiode is
een evaluatie van de werking van het bestuursakkoord voorzien. Eerst dan
zal een meer definitieve oordeelsvorming kunnen plaatsvinden.
De Gemeentewet noemt de mogelijkheid van een bestuursakkoord niet,
maar sluit de mogelijkheid van het afsluiten van een bestuursakkoord ook
niet uit. Dit lijkt ons gezien het karakter van het bestuursakkoord - een
intentieverklaring voor de zittingsduur van dit kabinet - ook voor de hand
liggend. Het opnemen van een bepaling dat een bestuursakkoord gesloten
kan worden, zou aan het bestaande systeem niets toevoegen en lijkt ons
daarom overbodig. Wij vrezen bovendien dat het opnemen van een
bepaling als door de leden van de C D A . fractie gesuggereerd, waarin
een streven naar het periodiek afsluiten van een bestuursakkoord wordt
vastgelegd, tot verstarring kan leiden en aanleiding kan geven tot rituele
dansen. Dit is in strijd met het karaktervan een bestuursakkoord, dat naar
onze mening slechts gesloten moet worden als de concrete situatie
daartoe aanleiding geeft en de betrokken partijen er behoefte aan voelen.
Wij sluiten niet uit - dit mede in antwoord op de door de leden van D66
gestelde vragen - dat uit de evaluatie van het bestuursakkoord de
conclusie wordt getrokken, dat bepaalde elementen die nu in het bestuursakkoord zijn vastgelegd, zich lenen voor een verankering in de Gemeentewet. De evaluatie van het akkoord moet daarvoor worden afgewacht.
Dit geldt ook ten aanzien van de afspraken op het terrein van de financiële
compensatie, die in artikel 14 van het bestuursakkoord worden genoemd
en waarnaar door de leden van de fractie van D66 werd verwezen.
De leden van de V.V.D.-fractie brachten de algemene problematiek van
bestuursovereenkomsten in verband met de met VNG en IPO gesloten
bestuursakkoorden. Zij vroegen zich daarbij af of de verwijzing in de
memorie van toelichting naar het overeenkomstenrecht wel ter zake is,
omdat bestuursovereenkomsten worden gesloten door overheden als
zodanig en derhalve niet door privaatrechtelijke rechtspersonen.
Voor de duidelijkheid achten wij het wenselijk de bestuursakkoorden
met VNG en IPO te onderscheiden van bestuursovereenkomsten in het
algemeen, waarover in de memorie van toelichting wordt gesproken. Het
overeenkomstenrecht is ook op overeenkomsten tussen overheden van
toepassing. Dit brengt met zich mee dat de overheid in beginsel tot
nakoming van een overeenkomst is gehouden. Terecht constateerde het
lid van de G.P.V.-fractie dat eveneens bij contracterende overheden het
beginsel «een man een man, een woord een woord» opgeld moet doen.
Bij de beoordeling van de gebondenheid van een overheid als zodanig
aan een overeenkomst, wordt door de rechter slechts in zeer uitzonderlijke
situaties aan de bijzondere positie van de overheid een zodanige waarde
toegekend, dat de overheid niet tot nakoming wordt gedwongen.
Het is een misvatting te veronderstellen dat bestuursovereenkomsten
alleen tussen overheden kunnen worden gesloten. Het kan het geval zijn,
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doch het behoeft niet. In de praktijk komen regelmatig bestuursovereenkomsten voor waarbij zowel overheden als privaatrechtelijke rechtspersonen partij zijn.
Het bestuursakkoord dat door het Rijk met de VNG (en IPO) werd
gesloten heeft een geheel eigen karakter. De rijksoverheid is met de VNG
en het IPO een op onderdelen nauwkeurig omschreven politieke intentieverklaring overeengekomen. Het is een intentieverklaring eigen dat
nakoming slechts langs politieke weg kan worden afgedwongen.
2.6. De coördinatie van het beleid van de rijksoverheid ten
opzichte van de gemeenten
De coördinatie van het rijksbeleid ten opzichte van de gemeenten en de
rol van de minister van Binnenlandse Zaken daarbij, werd door de leden
van de fracties van C D A . , D66, R.P.F, en G.P.V. in het algemene en in
het artikelsgewijze deel van het voorlopig verslag aan de orde gesteld.
De leden van de fracties van C.D.A. en G P V . spraken zich uit voor een
versterking van de coördinerende bevoegdheid door middel van een
mede-ondertekeningsrecht. Zij verwezen hierbij naar de bevoegdheid die
de Comptabiliteitswet 1976 de minister van Financiën ten opzichte van
de overige bewindslieden toekent.
De leden van de fractie van D66 ondersteunden het voorstel van de
VNG, dat naast een mede-ondertekeningsrecht ook een ruimere formulering van artikel 120 inhoudt. Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg de
regering om een reactie te dien aanzien.
Voordat wij ingaan op de gestelde vragen en opmerkingen, stellen wij
voorop dat naar onze mening de coördinatie van het rijksbeleid dat de
gemeenten raakt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkken
bewindspersonen vereist, ledere bewindspersoon is als eerste verantwoordelijk voor de decentralisatie op het eigen beleidsterrein en zal zich
moeten verantwoorden voor het op dat terrein gevoerde beleid. De
minister van Binnenlandse Zaken doet jaarlijks verslag van de voortgang
van het decentralisatiebeleid en stimuleert waar nodig zijn collegae.
De rol en bevoegdheden van coördinerende bewindspersonen zijn in
het parlement regelmatig onderwerp van discussie geweest. Ook bij de
behandeling van de begroting voor 1988 van Binnenlandse Zaken zijn wij
op dit onderwerp nog uitvoerig ingegaan.
Aan de rol van coördinerend bewindspersoon zijn zowel formele als
materiële aspecten verbonden. Wanneer gesproken wordt over een
uitbreiding van de bevoegdheden van de coördinerend bewindspersoon,
betreft dit de formele kant. In dit wetsvoorstel zijn voor wat betreft het
aspect van de coördinatie enige formele taken en bevoegdheden van de
ministervan Binnenlandse Zaken geregeld, die in de huidige gemeentewet
niet zijn opgenomen. In artikel 120, eerste lid, krijgt hij de taak het nodige
te verrichten ter voorbereiding van de bepaling van het regeringsbeleid
inzake de inrichting en werking van gemeenten. In het tweede lid is voor
de overige bewindspersonen de verplichting opgenomen in een vroegtijdig
stadium overleg te voeren met de minister van Binnenlandse Zaken «over
maatregelen en voornemens die van betekenis zijn voor het regeringsbeleid
inzake de inrichting en werking van gemeenten».
Voor de materiële kant is het volgende van belang. In de brief van de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van 9 oktober 1985 (kamerstuk 17 353, nr. 26) is aandacht besteed aan de verschillende instrumenten
die hem ten dienste staan voor de uitoefening van zijn coördinerende
bevoegdheden. Op het terrein van het decentralisatiebeleid beschikt hij
op grond van een kabinetsafspraak onder meer over het recht mede-ondertekening te eisen van wetten en algemeen verbindende maatregelen
die in betekenende mate van belang zijn voor het decentralisatiebeleid.
Dit betekent dat de minister van Binnenlandse Zaken in naar zijn oordeel
daarvoor in aanmerking komende gevallen gebruik kan maken van het
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mede-ondertekeningsrecht. Het belang van dit recht is vooral gelegen in
de mogelijkheid om in een vroeg stadium van voorbereiding tot overleg
en afstemming te komen. Dit overleg is voor het decentralisatiebeleid
materieel gezien het belangrijkste instrument. Bij de behandeling van de
begroting van Binnenlandse Zaken voor 1988 attendeerden wij reeds op
het feit dat de coördinerende werkzaamheden zich voor het grootste deel
op ambtelijk en ministerieel niveau afspelen. Meestal geschiedt dit
onopgemerkt en geruisloos. Slechts in geval van conflicten blijkt dat de
coördinatie (vooralsnog) niet is gelukt.
De vraag kan worden gesteld of deze niet wettelijk vastgelegde, doch
materieel wel belangrijke bevoegdheid toereikend is, of dat een wettelijke
verankering noodzakelijk moet worden geacht.
Naar onze mening zou het opnemen van een recht van mede-ondertekening in de Gemeentewet weinig toevoegen aan hetgeen nu reeds
gebruikelijk is. Wij achten een wettelijke verankering echter ook niet
wenselijk. In feite gaat het bij mede-ondertekening immers om een
verdeling van verantwoordelijkheden binnen het kabinet. Een kabinet
moet de bevoegdheid houden om bij de toedeling van verantwoordelijkheden eigen accenten te leggen. Een wettelijke vastlegging van het
mede-ondertekeningsrecht staat hiermee op gespannen voet. Bovendien
is het niet ondenkbaar dat - indien tot introductie van een mede-ondertekeningsrecht voor de minister van Binnenlandse Zaken zou worden
besloten - de aandrang om ook op andere terreinen over te gaan tot het
wettelijk vastleggen van een mede-ondertekeningsrecht zal toenemen.
Dit zou in strijd zijn met het algemene streven het aantal mede-ondertekenaars bij wetten en koninklijke besluiten te beperken. De aanwijzingen
98 en volgende van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek geven
dit streven duidelijk weer.
Vervolgens willen wij bezien of er wellicht reden is tot het opnemen van
een mede-ondertekeningsplicht voor de minister van Binnenlandse Zaken,
ook al is het niet geheel duidelijk of de leden van de fracties van D66 en
R.P.F, dit bedoelen als zij verwijzen naar de voorstellen van de VNG. De
VNG spreekt namelijk in de toelichting bij het voorstel over een wettelijke
verankering van een mede-ondertekeningsrecht (blauwe reeks 73, blz.
15), maar introduceert in het voorstel voor een wettelijke bepaling een
mede-ondertekeningsplicht (blauwe reeks 73, blz. 16).
Het voorstel van de VNG houdt onder meer in dat de minister van
Binnenlandse Zaken wordt verplicht tot mede-ondertekening van schriftelijke stukken die betrekking hebben op het regeringsbeleid dat erop is
gericht te verzekeren dat de gemeenten naar behoren kunnen functioneren,
alsmede op de daarop betrekking hebbende maatregelen en voornemens.
Hiertegen zijn naar onze mening de volgende bezwaren aan te voeren.
Naast de argumenten die wij reeds noemden in verband met het medeondertekeningsrecht, en die hier onverkort gelden, moet bij een medeondertekeningsplicht tevens aan het volgende punt aandacht worden
besteed. De ministervan Binnenlandse Zaken zou ook mede-ondertekenaar
worden van wetten en maatregelen die weliswaar de verhouding Rijk—
gemeenten raken, maar die voor een belangrijk deel geheel andere
beleidsterreinen regelen. In de meeste gevallen is hiervan sprake. Bij een
dergelijke mede-ondertekening is de medeverantwoordelijkheid van de
minister van Binnenlandse Zaken echter niet beperkt tot het aspect van
het beleid dat de verhouding Rijk-gemeenten raakt en waarvoor hij een
belangrijke verantwoordelijkheid draagt, maar strekt zich uit over de
gehele wet. Hierdoor zou een vermenging van verantwoordelijkheden
ontstaan die wij ongewenst achten.
Een vergelijking met de bevoegdheid van de minister van Financiën
gaat naar onze mening niet op, omdat het beheer van 's lands financiën
van oudsher een eigenstandige taak is, die niet valt te vergelijken met die
van een coördinerend bewindspersoon op één van de andere terreinen.
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Op grond van bovengenoemde redenen zijn wij van mening dat de
introductie van een mede-ondertekeningsrecht of een mede-ondertekeningsplicht geen aanbeveling verdient. Daarbij wijzen wij er op dat het
niet mede-ondertekenen overigens niet betekent dat de minister van
Binnenlandse Zaken niet betrokken is geweest bij de voorbereiding van
beleidsvoornemens en maatregelen die de gemeenten raken, en evenmin
dat er geen aandacht zou zijn besteed aan de taakverdeling tussen Rijk en
mede-overheden.
De leden van de C.D.A.fractie vroegen waarom de formuleringen van
de artikelen 118 en 120 zoveel verschilden en waarom voor beide niet
gekozen was voor een ruime formulering als door de Werkgroep herziening
gemeentewet ten aanzien van het met artikel 120 van het wetsvoorstel
corresponderende artikel 118 («beleidsvoornemens die de gemeenten
raken» en «rijksbeleid dat de gemeenten raakt») was voorgesteld.
De leden van de fracties van D66 en R.P.F, leken zich met hun verwijzing
naar de voorstellen van de VNG ter zake ook uit te spreken voor een
ruimere formulering van artikel 120.
Aan het verschil in redactie tussen de artikelen 118 en 120 liggen de
volgende overwegingen ten grondslag. In artikel 118 wordt een zo ruim
mogelijke waarborg voor de gemeenten vastgelegd. Op verzoek van een
gemeentebestuur moet ten aanzien van voor die gemeente van belang
zijnde aangelegenheden door de betrokken minister gelegenheid tot
overleg worden geboden. Slechts op gronden ontleend aan het openbaar
belang zal dit overleg kunnen worden geweigerd. In de memorie van
toelichting wordt reeds uiteengezet dat het begrip openbaar belang zeer
restrictief moet worden geïnterpreteerd. Tegenover de mede-overheden
zal minder snel een beroep kunnen worden gedaan op het openbaar
belang dan tegenover een burger op de gronden van artikel 4 van de
Wob. Op dit onderscheid zal overigens ook later in deze memorie naar
aanleiding van de in een ander verband gestelde vragen van de leden van
de D66-fractie uitvoerig worden ingegaan. Voor een goede relatie tussen
ministers en gemeentebesturen achten wij het van groot belang dat
verzoeken om overleg zo mogelijk worden gehonoreerd. Daarom is voor
een zeer ruime formulering gekozen.
In artikel 120 gaat het echter niet om de relaties van ministers tot
specifieke gemeenten, maar om de invloed van de minister van Binnenlandse Zaken ten opzichte van de overige bewindspersonen voor zover
het regeringsbeleid betreft dat de gemeenten raakt. Beoogd wordt de
minister van Binnenlandse Zaken het voortouw te geven bij de bepaling
van het regeringsbeleid inzake gemeenten en hem een handvat te bieden
voor vroegtijdig overleg bij beleidsvoornemens en maatregelen die van
betekenis zijn voor het regeringsbeleid op dat terrein.
Van de ruime door de Werkgroep herziening gemeentewet voorgestelde
formulering is afgeweken, omdat het in de eerste plaats wenselijk werd
geacht voor wat betreft de omschrijving van de coördinerende bevoegdheid
van de minister van Binnenlandse Zaken aansluiting te zoeken bij de zeer
vergelijkbare bevoegdheid van de ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Millieubeheer op het gebied van de ruimtelijke ordening
(artikel 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). In de tweede plaats
werd voor de iets minder ruime formulering gekozen, omdat een goede
voortgang van zaken te zeer zou worden belemmerd als bij ieder beleidsvoornemen of maatregel vroegtijdig overleg met de minister van Binnenlandse Zaken zou moeten worden gepleegd, zelfs als deze voor het
regeringsbeleid inzake gemeenten slechts van een ondergeschikt belang
zouden zijn.
Naar aanleiding van de door de leden van de verschillende fracties en
de VNG gemaakte opmerkingen zijn wij er wel toe overgegaan de
woorden «inrichting en werking van» in artikel 120, eerste en tweede lid,
te schrappen. In de nota van wijziging is deze aanpassing verwerkt. Wij
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zijn van oordeel dat in de aldus aangepaste formulering beter tot uitdrukking
komt dat er enerzijds sprake moet zijn van een beleid ten aanzien van de
gemeenten dat van een niet ondergeschikt belang is, maar dat er anderzijds
ook overleg nodig is in voor de gemeenten van belang zijnde gevallen die
niet direct de inrichting en werking betreffen.
De aan het woord zijnde leden kan worden toegegeven dat artikel 120
in voorkomende gevallen ook van toepassing kan zijn bij de voorbereiding
van belangrijke maatregelen die slechts één of enkele gemeenten
betreffen. Het criterium «van betekenis zijn voor het regeringsbeleid
inzake gemeenten» verzet zich daar niet tegen.
Wij menen dat met het hier geschetste instrumentarium het rijksbeleid
ten aanzien van gemeenten en provincies op verantwoorde wijze kan
worden gecoördineerd en vertragingen in het besluitvormingsproces
kunnen worden voorkomen. De hoofdverantwoordelijkheid voor het
beleid ten aanzien van provincies en gemeenten op de afzonderlijke
beleidsterreinen blijft bij de voor dat terrein verantwoordelijke bewindspersoon. Dit achten wij bijzonder belangrijk. Een verantwoord beleid op
het gebied van de decentralisatie moet worden gedragen door alle
betrokken bewindslieden.
2.7. Uitwisseling van informatie tussen gemeenten en hogere
overheden.
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66, S.G.P. en
R.P.F, besteedden aandacht aan de nieuwe bepaling betreffende de
informatie-uitwisseling tussen het Rijk en de provincie enerzijds en de
gemeenten anderzijds. De leden van de fracties van C.D.A. en R.P.F,
deden dit in het algemene deel, de overige leden bij de artikelsgewijze
behandeling.
Voordat wij op de vragen van de aan het woord zijnde leden ingaan,
willen wij het volgende opmerken. Voor het goed functioneren van de
overheid als geheel is een uitwisseling van gegevens tussen de verschillende besturen, die van die overheid deel uitmaken, een noodzakelijke
voorwaarde. De voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het
gebied van de automatisering maken een intensieve uitwisseling van
gegevens tussen overheden mogelijk. De verleiding om steeds meer en
steeds gedetailleerder informatie te vragen wordt daardoor echter ook
groter. De vele uiterst diverse informatieverzoeken van de zijde van de
rijksoverheid die de gemeenten nu reeds bereiken, brengen een grote
belasting voor de gemeentelijke apparaten en dus ook kosten met zich
mee.
Van de nieuwe Gemeentewet mag worden verlangd dat voor de
informatie-uitwisseling tussen overheden een verantwoord kader wordt
gecreëerd. Daarin zal enerzijds rekening moeten worden gehouden met
de noodzaak van een informatie-uitwisseling tussen overheden, maar
anderzijds een drempel moeten worden opgeworpen tegen een overmaat
aan informatievragen. Ook de vergoeding van kosten zal moeten worden
geregeld. Artikel 122 van dit wetsvoorstel voorziet daarin. Sinds de
indiening van het voorstel hebben zich echter ontwikkelingen voorgedaan
die ons ertoe hebben gebracht om in nauw overleg met de VNG na te
gaan of en in hoeverre de in de Gemeentewet neergelegde informatiebepalingen zouden moeten worden aangescherpt. Het advies van de
Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCO)
heeft hiertoe zeker bijgedragen. De overlegcommissie beveelt in haar
rapport «Op waarde geschat» aan een onderscheid in informatieverzoeken
aan te brengen. In grote lijnen zouden kunnen worden onderscheiden:
systematische standaard-informatie, systematische variabele informatie
en incidentele informatie. De verschillende soorten informatieverzoeken
zouden verschillende consequenties hebben voor de belasting van het
gemeentelijke apparaat en voor de aan het verschaffen van de informatie
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verbonden kosten. Het spreekt voor zich dat het veel uitmaakt of bij
voorbeeld eens per jaar dezelfde gegevens moeten worden verstrekt of
dat steeds weer nieuwe informatievragen moeten worden beantwoord.
Op dit moment wordt, op basis van het in het BOCO-rapport aangebrachte onderscheid tussen informatiestromen, in nauw overleg met de
VNG nagegaan voor welke informatiestromen een wettelijke basis
verplicht moet worden gesteld en op welke wijze de financiële vergoeding
voor de verschillende informatievragen zou moeten worden geregeld.
Zodra meer duidelijkheid in deze materie is verkregen, kan zo nodig tot
een aanpassing van de artikelen 122 en wellicht ook 121 worden besloten.
In een later stadium van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel
komen wij hierop terug.
In dat verband zal tevens worden ingegaan op een aantal vragen dat
door de leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D., D66 en S.G.P. in het
artikelsgwijze deel van het voorlopig verslag werd gesteld.
Voorts zal dan aandacht worden besteed aan de vraag van de leden van
de C.D.A.-fractie of de in artikel 122, zesde lid, gegeven voorziening niet
te licht was. Provinciale besturen behoeven ingevolge het aldaar bepaalde
de verzoeken om informatie aan gemeenten slechts te melden aan de
minister van Binnenlandse Zaken. De aan het woord zijnde leden konden
zich voorstellen dat een goedkeuringsrecht van de minister in dit geval
meer op zijn plaats zou zijn. Daarbij zal tevens worden betrokken de vraag
van de leden van de D66-fractie of de voorgestelde mededelingsplicht
zich wel verdraagt met het streven naar terugdringing van provinciaal
toezicht.
De vragen van het lid van de R.P.F.-fractie betreffende de inhoud van
het begrip «normale informatieverstrekking» en betreffende de kostenvergoedingen kunnen dan eveneens aan bod komen. De omvang en de
onderlinge verhouding van de informatiestromen van het Rijk naar de
gemeenten en omgekeerd waar het laatstgenoemde lid naar informeerde,
speelt in het overleg met de VNG eveneens een rol. Wij beschikken
echter niet over een volledig beeld. Wel zijn de gegevens van een aantal
gemeenten bekend. Zij hebben op verzoek van de VNG nagegaan met
welke informatieverzoeken van de verschillende departementen zij
jaarlijks te maken krijgen. In de toegezegde nadere beschouwing zullen
de kwantitatieve aspecten van de informatieproblematiek mede worden
betrokken.

HOOFDSTUK 3. DE POSITIE V A N DE RAAD, HET COLLEGE V A N
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS EN DE BURGEMEESTER
3 . 1 . De raad
3.1.1.

Algemeen

Het verheugt ons dat uit de reacties van de leden van de fracties die
aan de positie van de raad in het algemeen aandacht hebben besteed,
een zo grote eenstemmigheid blijkt ten aanzien van de door de regering
in dit wetsvoorstel ingeslagen weg in de richting van een versterking van
de positie van de raad. Weliswaar worden op onderdelen nuanceringen of
verdergaande versterkingen voorgesteld, maar de grote lijn wordt
onderschreven. Dit biedt een goed uitgangspunt om gezamenlijk tot een
evenwichtige wettelijke verankering van de taken en bevoegdheden van
de raad in relatie tot die van het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester te komen.
Voortgebouwd wordt op de in artikel 125 van de Grondwet vastgelegde
regel dat de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente staat. Dit
wordt niet zo uitdrukkelijk in de memorie van toelichting gezegd, omdat
het naar onze mening vanzelf spreekt dat de gemeentewetgever voortborduurt op het in de Grondwet neergelegde bestel. Dit is ook de reden
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waarom wij, anders dan de leden van de S.G.P.-fractie, van mening zijn
dat er geen reden is het bepaalde in artikel 125 van de Grondwet nog
eens in de Gemeentewet op te nemen.
De leden van de C.D.A.-fractie leidden uit de formulering van artikel
125 Grondwet af dat hierin voor provincies en gemeenten het monistische
stelsel is verankerd. Zij stelden daarbij dat de memorie van toelichting
over de positie van de raad voornamelijk constaterend van aard was.
Vastgesteld werd slechts «...dat er een vrij gecompliceerd bestuursstelsel
is ontstaan dat monistische en dualistische tendensen vertoont». Op het
vraagstuk van het monisme en het dualisme werd daarbij niet diepgaand
ingegaan. Zij vroegen zich af of de wetgever niet een meer dwingende
keuze zou moeten maken om het monistische stelsel dieper in de Gemeentewette verankeren, bij voorbeeld door de raad het instrumentarium
aan te reiken, waarbij zijn positie als hoofd van de gemeente uitdrukkelijker
wordt gegarandeerd. De aan het woord zijnde leden wilden weten met
welk wettelijk instrumentarium dit doel beter bereikt zou kunnen worden.
Voorts wensten zij een discussie over de vraag of de verhouding tussen
raad en college via wettelijke bepalingen monistischer moet en kan
worden.
Overigens waren de aan het woord zijnde leden wel van mening dat het
monisme niet te zeer verabsoluteerd moest worden. Gemeenten moesten
de vrijheid hebben om binnen de monistische grenzen voor een meer
dualistische invulling te kiezen.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of uit grondwettelijk
oogpunt de gemeentelijke structuur niet primair als monistisch moest
worden gekarakteriseerd en of de voorstellen tot versterking van de
positie van de raad niet moesten worden beschouwd als een versterking
van het monistisch karakter. Ook zij zouden graag een nadere toelichting
ontvangen op de conclusie in de memorie van toelichting dat het gemeentelijk bestel zowel monistische als dualistische tendenties vertoont.
Het lid van de R.P.F.-fractie stemde van harte in met het handhaven
van het monistische stelsel in de nieuwe Gemeentewet.
Naar aanleiding van hetgeen door de leden van de fracties van C.D.A.,
S.G.P. en R.P.F, werd gesteld met betrekking tot het monistische stelsel
in relatie tot de versterking van de positie van de raad, merken wij het
volgende op. Uit het feit dat de Grondwet bepaalt dat aan het hoofd van
de gemeente de raad staat, hetgeen impliceert dat het wettelijk zwaartepunt
bij de raad ligt, behoeft niet noodzakelijkerwijze te volgen dat de gemeentelijke structuur in de praktijk ook een volledig monistische is. Veel hangt
af - wij wezen hierop ook reeds in het tweede hoofdstuk - van de wijze
waarop de raad van zijn bevoegdheden gebruik maakt. Binnen het
grondwettelijke systeem is het immers mogelijk dat de wet de raad een
meer of minder ruime vrijheid laat zelf te bepalen in hoeverre het zwaartepunt daadwerkelijk bij hem ligt.
In het wetsvoorstel wordt het in belangrijke mate aan de raad overgelaten
te bepalen of en in hoeverre hij gebruik wil maken van zijn beleidsbepalende
taken. Ook de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de controlerende
bevoegdheden, staat te zijner beoordeling. Eén van de wezenlijke
aspecten van de grondwettelijke regel dat de raad aan het hoofd van de
gemeente staat, is naar onze mening dat deze daadwerkelijk zelf kan
bepalen op welke wijze hij omgaat met het ter beschikking gestelde
instrumentarium. De leden van de fracties van V.V.D. en G.P.V. accentueerden terecht het belang van de eigen verantwoordelijkheid van gemeentebesturen op dit punt. Voor de raad is het echter wel van belang dat hem
in de Gemeentewet voldoende taken worden toebedeeld, opdat er
daadwerkelijk voor een eigen gemeentelijke structuur kan worden
gekozen. Anders dan de leden van de V.V.D.-fractie menen wij dat
taakopdrachten aan de raad wel degelijk mede vanuit het oogmerk van
een versterking van de positie van de raad kunnen worden gemotiveerd.
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Uit het voorgaande volgt dat er in de in dit wetsvoorstel opgenomen
gemeentelijke structuur ruimte is voor zowel een ontwikkeling in meer
monistische richting als voor een ontwikkeling in een meer dualistische
richting. De raad krijgt het instrumentarium om zowel beleidsbepalend als
controlerend op te treden, maar kan deze bevoegdheden naar eigen
inzichten gebruiken. Het dualistische element in de verhouding tussen
raad en college van burgemeester en wethouders wordt versterkt, als de
raad zich voornamelijk beperkt tot het uitoefenen van zijn controlerende
bevoegdheden en weinig inhoud geeft aan de beleidsbepalende taken.
Het monistische element wordt versterkt, als de raad zich intensief met
het bepalen van het beleid bezig houdt.
Het voorgestelde wettelijke systeem staat toe dat de raad besluit een
belangrijk deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan het college van
burgemeester en wethouders of aan een commissie. Daarmede kan de
raad tot doel hebben zichzelf te ontlasten van taken die geen betrekking
hebben op het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid. Een dergelijk
besluit beoogt veelal de positie van de raad te versterken en draagt in dat
geval bij tot een versterking van de monistische structuur. Het kan echter
ook zijn dat de raad er om andere redenen voor kiest het bepalen van het
beleid in belangrijke mate over te laten aan het college van burgemeester
en wethouders. Dit kan geclausuleerd of vrijwel blanco gebeuren. In het
eerste geval blijft er op de gedelegeerde terreinen sprake van enig
richtinggeven door de raad, in het tweede geval is daarvan nauwelijks
sprake en beperkt de raad zich vooral tot controleren. Op deze wijze
bevordert de raad in mindere of meerdere mate de totstandkoming van
een dualistische struktuur.
Omdat het in dit wetsvoorstel verankerde wettelijke instrumentarium
van de raad toereikend is om een zeer monistische gemeentelijke
structuur in het leven te roepen, achten wij een versterking van dit
instrumentarium in die richting - waar de leden van de CD.A-fractie naar
informeerden - niet nodig.
De leden van de C.D.A. fractie vroegen zich tevens af of een versterking
van het monistische stelsel niet zou kunnen bijdragen aan de oplossing
van de in de memorie van toelichting op de blz. 31 en 32 huns inziens
terecht gesignaleerde knelpunten.
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en D66 vestigden vooral
de aandacht op het in de toelichting gesignaleerde knelpunt van de
toenemende invloed van de rijksoverheid op de taakuitoefening op
gemeentelijk niveau en op de verschuiving van het evenwicht in het
gemeentebestuur van de raad naar het college van burgemeester en
wethouders, die daarvan vooral in de grote gemeenten het gevolg is
geweest.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat de raad in zijn leidinggevende
positie zou moeten worden hersteld en dat de positie van niet in het
college vertegenwoordigde fracties zou moeten worden versterkt.
De leden van de V.V.D. fractie beklemtoonden het belang van een
terugdringing van het aantal medebewindstaken ten gunste van de
autonome taken.
De leden van de D66-fractie waren van mening dat de sterk overheersende rol van het college van burgemeester en wethouders en van de in
het college vertegenwoordigde fracties soms verontrustende vormen
heeft aangenomen. Met name zou dit ertoe hebben geleid dat de besluitvorming niet in een open discussie in de raadsvergadering, maar door de
meerderheid buiten de raad om zou worden geregeld. Zij constateerden
een verlammende invloed van deze ontwikkeling op de niet in het college
vertegenwoordigde fracties (de raadsminderheden) en op de participatie
van burgers.
Omdat de door de aan het woord zijnde leden gestelde vragen betrekking
hebben op een of meer van de in de memorie van toelichting gesignaleerde
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knelpunten in het functioneren van de raad, vatten wij deze voor de
duidelijkheid hier kort samen:
- onvoldoende invloed van de raad op de medebewindstaken van het
college of van de burgemeester;
- indirecte gebondenheid aan door het college of de burgemeester
gevoerd vooroverleg;
- problematiek van de niet in het college vertegenwoordigde fracties
(raadsminderheden);
- gevaar van overbelasting als de raad zich niet tot hoofdlijnen
beperkt.
Wij zijn van mening dat het wetsvoorstel belangrijke bijdragen biedt
voor de oplossing van de gesignaleerde knelpunten.
Aan het probleem van onvoldoende invloed van de raad op medebewindstaken van het college of de burgemeester wordt tegemoet gekomen
doordat de raad door middel van het stellen van algemene regels ook
invloed kan gaan uitoefenen op de medebewindsbevoegdheden van het
college en voor een deel ook van de burgemeester. Slechts op het gebied
van de openbare orde is de burgemeester een aantal bevoegdheden
toegekend, waaraan de raad niet kan raken. In de volgende paragraaf
wordt dieper op de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels
ingegaan.
In hoofdstuk 2 van deze memorie besteedden wij reeds aandacht aan
de verschillende sporen waarlangs wordt gewerkt aan een verruiming van
zowel de autonome bevoegdheden van het gemeentebestuur als de
medebewindsbevoegdheden. De leden van de V.V.D.fractie drongen aan
op een accentuering van de autonome bevoegdheden. Wij hebben in ons
eerder betoog reeds uiteengezet dat niet alle heil van een verruiming van
de autonome bevoegdheden moet worden verwacht. Veel valt ook te
bereiken met een vergroting van de vrije beleidsruimte bij de uitoefening
van de medebewindsbevoegdheden. Overigens zal de raad de aan het
college toekomende vrije beleidsruimte naar behoefte, langs de weg van
algemene regels, kunnen gaan inkaderen.
Het relatieve overwicht van het met het dagelijks bestuur belaste
college en van de burgemeester bij overlegsituaties is een gegeven
waarvan moet worden uitgegaan. Het voeren van overleg is in de bestuurspraktijk een taak die door het dagelijks bestuur wordt behartigd. Door
een beperking van het aantal gevallen waarin overleg nodig is, wordt
overigens wel indirect bijgedragen aan een vermindering van het relatieve
overwicht van het college of van de burgemeester op dit punt. Een
vermindering van toezicht bij voorbeeld kan dit effect hebben. Bij toezichtsrelaties komt immers veelvuldig overleg voor. Bovendien krijgt de
raad ook de mogelijkheid om door het stellen van regels deze overlegruimte
van het college en de burgemeester aan banden te leggen.
Door een versterking van het recht tot het verkrijgen van informatie
voor individuele raadsleden wordt aan alle raadsleden - dus ook aan die
van de niet in het college vertegenwoordigde fracties - een instrument
geboden om zonder instemming van de raad informatie van het college of
de burgemeester te verkrijgen. Hierdoor kan de relatieve achterstand in
informatie van de niet in het college vertegenwoordigde raadsfracties
worden teruggedrongen.
Wij hebben niet de indruk dat de door de leden van de D66fractie aan de orde gestelde problematiek van besluitvorming door
raadsmeerderheden buiten de raad om zodanige vormen heeft aangenomen, dat van een wijdverbreide misstand moet worden gesproken met
een verlammende uitwerking op raadsminderheden en burgers. Veeleer
heeft bij ons de indruk postgevat dat de belangrijke rol die raadscommissies
bij de voorbereiding van de besluitvorming zijn gaan vervullen, ertoe heeft
bijgedragen dat de raadsleden in het algemeen - ook de leden van de niet
in het college vertegenwoordigde fracties - in een vroeg stadium bij de
beleidsvoorbereiding worden ingeschakeld en er aanmerkelijk minder
sprake is van voorgekookte beslissingen van de raadsmeerderheid.
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De leden van de fracties van P.v.d.A. en D66 zouden met name de niet
in het college vertegenwoordigde fracties nog wat meer bescherming
willen bieden. De leden van de P.v.d.A. fractie zeiden daar in ander
verband op te willen terugkomen. De leden van de D66-fractie zeiden in
het artikelsgewijze deel van het voorlopig verslag de meerdere bescherming
vooral te zoeken in het opnemen van een wettelijke garantie dat raadsleden
steeds en tijdig kunnen beschikken over de relevante informatie. De
voorgestelde regeling van de artikelen 20 en 25 van het wetsvoorstel
beschouwden zij op dit punt als onvoldoende. Met name stelden zij een
andere tekst voor voor artikel 20, derde lid.
Met de aan het woord zijnde leden van de D66-fractie zijn wij van
mening dat het voor de taakuitoefening van raadsleden van groot belang
is dat zij kunnen beschikken over de relevante informatie. In de meeste
gemeenten is een goede informatieverstrekking ook aan raadsminderheden
gelukkig reeds een bestendige praktijk.
Het voorgestelde artikel 20, derde lid, is met enkele beperkte aanpassingen een herhaling van het huidige artikel 48, eerste lid. Een van de
aanpassingen is, dat de aangelegenheden waarvoor een raadsvergadering
wordt belegd steeds (en niet «zoveel mogelijk») in de oproeping vermeld
moeten zijn. Dat betekent naar onze mening, dat de tevoren bekende
agendapunten ook werkelijk tevoren bekend gemaakt moeten worden.
Met de aan het woord zijnde leden zijn wij van oordeel dat het wenselijk
is dat de oproeping vergezeld gaat van de agenda en de daarbij behorende
raadsvoorstellen. Slechts bij hoge uitzondering - waarbij met name aan
spoedeisende gevallen moet worden gedacht - moet hiervan kunnen
worden afgeweken. Deze bedoeling kan - wij geven dit volmondig toe - in
de tekst van het wetsvoorstel duidelijker tot uitdrukking worden
gebracht. Wij menen dat dit kan geschieden door in het derde lid van
artikel 20 niet alleen de oproeping te vermelden, maar ook de agenda en
de daarbij behorende raadsvoorstellen. De laatste zin van het derde lid
kan dan vervallen. Deze wijziging is in de nota van wijziging verwerkt. Wij
geven de voorkeur aan de terminologie «daarbij behorende voorstellen»
in plaats van de door de leden van de D66-fractie voorgestelde woorden
«relevante vergaderstukken», omdat naar onze mening niet geëist kan
worden dat alle aan raadsvoorstellen ten grondslag liggende stukken
worden toegezonden.
Daarnaast achten wij het van belang dat voor raadsleden een ruime
regeling voor de ter inzage legging van bij de agenda en raadsvoorstellen
behorende relevante vergaderstukken wordt getroffen. Wij willen dit
echter niet wettelijk voorschrijven, maar het aan de gemeentebesturen
overlaten zo'n regeling te treffen.
Het blijft overigens steeds mogelijk dat de raad staande de vergadering
besluit onderwerpen te bespreken die niet op de raadsagenda zijn
vermeld. Het zou de slagkracht van de raad te zeer aantasten als plotseling
opkomende dringende onderwerpen niet in de raad aan de orde zouden
kunnen worden gesteld. Wij verwijzen in dit verband tevens naar ons
antwoord op desbetreffende vragen van de leden van de fracties van
P.v.d.A. en G.P.V. in het artikelsgewijze gedeelte.
Ten aanzien van het laatste genoemde knelpunt, de overbelasting van
de raad, wijzen wij op de in het wetsvoorstel aanmerkelijk verruimde
mogelijkheden tot delegatie alsmede op de verbeterde regeling voor
territoriale commissies met zeer ruime bevoegdheden, de zogenaamde
deelgemeenteraden. Hierdoor wordt het de raad mogelijk gemaakt zich
bij zijn taakuitoefening meer tot de hoofdlijnen te beperken.
Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat dit wetsvoorstel
de raad een goed instrumentarium biedt, zowel om zijn primaat te kunnen
waar maken in de verhouding tot het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester, als om een gemeentelijke bestuursstructuur vorm te geven die bij de lokale omstandigheden past. Tevens wordt
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raadsminderheden een goede mogelijkheid geboden om de informatie te
verlangen die zij behoeven. Ter versterking van de positie van raadsminderheden bij de samenstelling van raadscommissies is in de nota van
wijziging een voorstel opgenomen. In paragraaf 3.1.6. wordt hierop
ingegaan.
De door het lid van de G.P.V.-fractie benadrukte noodzaak van een
steeds weer terugkerende afweging van het belang het gemeentebestuur
zoveel mogelijk ruimte te laten tegen het belang dat met het opnemen
van een wettelijk voorschrift wordt gediend, wordt door ons onderschreven.
Per keer zal moeten worden beoordeeld of de belangenafweging juist is
geweest. Bij de behandeling van de vraag of een wenselijkheid ook in een
wettelijk voorschrift moet worden verankerd, komt deze afweging steeds
expliciet aan de orde, bij voorbeeld bij de inspraakverordening of bij het
niet opnemen van een beleidsplan - waarop het aan het woord zijnde lid
ook wees - of bij een verplichte klachtenregeling.
3.1.2. Gemeentelijke

beleidsplanning

Onder erkenning van het grote belang van beleidsplanning voor het
lokale bestuur, meenden de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A.,
V.V.D. en S.G.P. dat in het wetsvoorstel terecht geen verplichting voor de
gemeentebesturen tot het opstellen van een beleidsplan is opgenomen.
De leden van de C.D.A. fractie legden daarbij de nadruk op het feit dat
er ook andere mogelijkheden zijn om tot een goede, systematische
prioriteitenstelling te komen. Deze prioriteitenstelling achtten zij overigens
zeer belangrijk voor de positie van de raad bij het vaststellen van de
hoofdlijnen van het beleid.
Zij meenden voorts dat de realiteitswaarde van de meerjarenplanning
niet moet worden overschat, omdat deze onzeker is wegens het ontbreken
van een voor de gemeenten zekere, financiële meerjarenraming van het
Rijk. Dat zou moeten verbeteren. Het bestuursakkoord Rijk-VNG zou
volgens deze leden daartoe een bijdrage kunnen vormen.
Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. noemden het argument dat
een beleidsplan niet de enige mogelijkheid tot een ordening van zaken is.
Een systematische prioriteitenstelling en een betere informatievoorziening
zouden naar hun mening eveneens kunnen bijdragen aan een verbetering
van de coördinatie van het beleid. Voorts wezen deze leden, evenals de
leden van de S.G.P. fractie, op het gewenst zijn van soberheid en
terughoudendheid bij het opleggen van verplichtingen in het algemeen.
De leden van de V.V.D. fractie deelden de motivering in de memorie
van toelichting niet volledig. Zij legden het accent bij hun eerder ingenomen
standpunt dat het gemeentebestuur in eerste instantie zelf moet bepalen
hoe de positie van de raad wordt versterkt. Voorts zagen zij niet zo snel
de noodzaak ontstaan om alsnog een verplichting ter zake van de
beleidsplanning in de Gemeentewet op te nemen.
De leden van de P.P.P.. fractie vroegen zich af of, gezien het grote
belang van een planning van beleid, niet toch een verplichting tot het
opstellen van een algemeen beleidsplan zou moeten worden overwogen.
De gemeentebesturen zou daarbij toch een grote marge kunnen worden
gelaten.
Het stemt ons tot vreugde dat zowel het belang van een planmatig
gemeentelijk beleid dat wij in de memorie van toelichting hebben belicht,
als onze overwegingen om desondanks niet tot de introductie van een
verplichting tot het opstellen van een beleidsplan over te gaan, een zo
brede ondersteuning genieten. Door de leden van de aan het woord
zijnde fracties werd nadrukkelijk bepleit het aan de gemeentebesturen
over te laten om op eigen wijze vorm te geven aan een meer planmatig
bestuur.
Uit de vraagstelling van de leden van de V.V.D.-fractie leiden wij af dat
deze leden aan de in de memorie van toelichting gebruikte woorden «in
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dit stadium» meer waarde toekennen dan wij ermee beogen. Wij hebben
niet het voornemen om in een later stadium alsnog een verplichting tot
het opstellen van een algemeen beleidsplan op te nemen. Te zeer zijn wij
mede door de inbrengen van de leden van de verschillende fracties en de
VNG in onze overtuiging gesterkt dat de gemeentebesturen op dit punt
vrijheid moet worden gelaten.
Dit impliceert dat wij de suggestie van de leden van de P.P.R.fractie
om een algemeen geformuleerde verplichting tot het opstellen van een
beleidsplan op te nemen, niet willen overnemen, ook al is het mogelijk om
de gemeentebesturen bij een verplichting tot het opstellen van een
beleidsplan een ruime eigen marge toe te kennen.
Ten aanzien van de realiteitswaarde van de meerjarenplanning, die door
de leden van de C.D.A.-fractie naar voren werd gebracht, merken wij het
volgende op. Van rijkswege wordt ernaar gestreefd de gemeenten in
toenemende mate een reëel financieel meerjarenperspectief te bieden
waar het de te verwachten uitkeringen betreft. In artikel 237c van de
huidige gemeentewet en in artikel 184 van dit wetsvoorstel komt dit
streven tot uitdrukking. Daarin wordt bepaald dat de betrokken ministers
voor 1 oktober van het komende begrotingsjaar de gemeenten zoveel
mogelijk een indicatie geven van de in de vier op dat begrotingsjaar
volgende jaren te verwachten wijzigingen in de te verstrekken uitkeringen.
Deze bepaling is ook opgenomen in artikel 18 van het bestuursakkoord
tussen het Rijk en de VNG. In paragraaf 4.5. van de memorie van toelichting,
gewijd aan de financiën van de gemeenten, wordt aan dit punt ook
aandacht besteed.
3.1.3. Algemene

inspraakverordening

De wettelijke verplichting voor de gemeentebesturen om een algemene
inspraakverordening op te stellen, kreeg de instemming van de leden van
de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en D66.
De noodzaak van een gedetailleerde uitwerking van de verplichting als
in artikel 151 is opgenomen, werd door de leden van de fracties van
C.D.A. en P.v.d.A. betwijfeld. De leden van de P.v.d.A. fractie zouden
willen volstaan met de door de VNG voorgestelde bepaling, dat de raad
bepaalt hoe de bevolking bij de totstandkoming van het gemeentelijk
beleid wordt betrokken. Een dergelijke bepaling zou overigens ook op
instemming van het lid van de R.P.F.-fractie kunnen rekenen, waarbij dit
lid ook de nuance «kan bepalen» in plaats van «bepaalt» in overweging
geeft.
De leden van de fracties van V.V.D., S.G.P. en G.P.V. waren van mening
dat het aan de gemeentebesturen zou moeten worden overgelaten te
beoordelen of er al dan niet een inspraakverordening moet worden
vastgesteld en zo ja, op welke wijze.
Uit hetgeen door ons in de voorgaande paragrafen is gesteld, kan
worden afgeleid dat ook wij er veel waarde aan hechten de gemeentebesturen een zo groot mogelijke vrijheid te laten in de bepaling van het
gemeentelijke beleid. Op het eerste gezicht kan het wettelijk voorschrijven
van een inspraakverordening met dit algemene uitgangspunt in strijd
lijken. Wij menen echter dat er voor het voorschrijven van een algemene
inspraakverordening, op de wijze zoals in dit wetsvoorstel is geschied,
zeer goede redenen zijn aan te voeren. In de memorie van toelichting zijn
enkele genoemd, die wij hier kort herhalen.
Allereerst wijzen wij op het belang van de inspraak van burgers,
instellingen en organisaties voor de versterking van het democratisch
functioneren van bestuursorganen en op de extra dimensie die op deze
wijze aan de representatieve democratie wordt toegevoegd. Door middel
van het bieden van goede inspraakmogelijkheden worden ingezetenen,
instellingen en organisaties in een vroeg stadium van de besluitvorming
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ingeschakeld. Wij achten dit ook voor de legitimiteit van het bestuur en
voor de kwaliteit van de besluitvorming van belang. Met de leden van de
P.v.d.A. fractie zijn wij van mening dat een van de kernvragen van de
politieke democratie is, hoe de kiezers goede mogelijkheden te bieden
invloed uit te oefenen op het te voeren beleid. De Gemeentewet zal
daarvoor een handvat moeten bieden.
Het opnemen van een zorgplicht, als door de VNG voorgesteld en door
de leden van de P.v.d.A. fractie overgenomen, of het introduceren van
een ongeclausuleerde verplichting, als door de Raad voor het binnenlands
bestuur gesuggereerd, of van een minder geclausuleerde bepaling, als
door de leden van de C.D.A. fractie bepleit, zou tot effect hebben dat in
de gemeenten inspraakverordeningen worden opgesteld die onderling
sterk kunnen verschillen. Het is niet aannemelijk dat daardoor de in de
bijzondere wetgeving opgenomen zeer uiteenlopende inspraakregelingen
zullen worden gesaneerd. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar
een onderbouwing van deze stelling. In verband met ons voornemen een
al dan niet geclausuleerde verplichting voor gemeentebesturen tot het
opstellen van een inspraakverordening in de nieuwe Gemeentewet op te
nemen, hebben wij bij het vooroverleg over nieuwe (of wijziging van)
bijzondere wetgeving afgetast aan welke minimumeisen de nieuwe
wettelijke regeling zou moeten voldoen om een grondige sanering van
specifieke inspraakregelingen van de grond te krijgen. Het bleek dat aan
een aantal eisen dat in vrijwel alle specifieke regelingen was terug te
vinden veel waarde werd gehecht. Als deze werden overgenomen zou van
afzonderlijke regelingen in de bijzondere wetgeving kunnen worden
afgezien. De voorgestelde regeling voldoet aan deze eis. Dat de regeling
aan deze eis voldoet blijkt onder meer uit het feit dat zowel in artikel 8
van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing als in artikel 6a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening een gelijkluidende inspraakbepaling is
opgenomen, die zal vervallen bij het in werking treden van deze wet. Ook
de Welzijnswet kent een gelijkluidende bepaling (artikel 35). Wij rekenen
er op - dit in antwoord op vragen van de leden van de D66-fractie en de
S.G.P.-fractie - dat bij de Invoeringswet ook andere bijzondere inspraakregelingen zullen kunnen worden gesaneerd.
Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat met name in het
belang van een sanering van bijzondere inspraakbepalingen niet kan
worden volstaan met het opnemen van een algemene zorgplicht of van
een ongeclausuleerde inspraakverplichting.
Op basis van de door de leden van vele fracties naar voren gebrachte
kritische kanttekeningen bij de mate van gedetailleerdheid van de
voorgestelde bepaling, hebben wij deze terdege heroverwogen en bezien
of met iets minder detaillering zou kunnen worden volstaan, zonder het
gevaar te lopen dat de uiteindelijke doelstelling, een sanering van
specifieke inspraakregelingen, teloor gaat. In de nota van wijziging
hebben wij de resultaten van deze bezinning verwerkt. Het tweede lid
wordt in zijn geheel wat duidelijker geformuleerd en het onder c. genoemde
overleg met instellingen en organisaties wordt geschrapt. Het gelegenheid
bieden tot overleg gaat namelijk verder dan het verlenen van inspraak en
kan ook aanzienlijke beleidslasten met zich brengen, hetgeen wij niet
wenselijk achten. Vanuit het streven naar soberheid en terughoudendheid
in de regelgeving wordt een terughoudendheid met overlegverplichtingen
eveneens nadrukkelijk beklemtoond. Bij nader inzien zijn wij dan ook van
mening dat deze overlegverplichting kan worden gemist. De overige in
artikel 151 genoemde eisen zijn naar onze mening voor een reële inspraak
belangrijk. Ze laten de gemeentebesturen bovendien een dermate grote
vrijheid bij de invulling ervan, dat zij moeten worden gehandhaafd. Het
gevaar voor verstarring dat het lid van de R.P.F.-fractie vreesde, zien wij
niet. Zeker niet nu de gemeentebesturen een zo ruime marge voor het
vaststellen van een aan de plaatselijke behoeften aangepast inspraakbeleid
wordt gelaten.
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De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich nog af of in één kader wel
een inspraakregeling voor zeer uiteenlopende rechtsfiguren en bestuurshandelingen zou kunnen worden getroffen.
Tevens vroegen zij zich af of het wel acceptabel is dat de inspraakmogelijkheden bij eenzelfde rechtsfiguur per gemeente kunnen verschillen.
Wij achten het zeker mogelijk dat in eenzelfde kader inspraakregelingen
voor verschillende rechtsfiguren worden ondergebracht. De voorgestelde
bepaling eist namelijk niet dat bij alle verschillende vormen op dezelfde
wijze inspraak moet worden verleend. Er wordt slechts voorgeschreven
dat het gemeentebestuur moet aangeven in welke gevallen inspraak
wordt verleend en de wijze waarop. Het kan zeer wel voorkomen dat bij
voorbeeld de inspraak bij een voorontwerp van een plan op een andere
wijze wordt geregeld dan de inspraak bij een concrete subsidieregeling.
De keuze voor een verplichting voor de raad om een inspraakverordening
op te stellen en het feit dat daarbij slechts minimale voorschriften worden
gegeven, impliceert dat er verschillen tussen gemeentelijke inspraakverordeningen kunnen optreden. Wij achten dit aanvaardbaar. Juist de wijze
waarop inspraak wordt verleend, wordt in belangrijke mate mede bepaald
door de wijze waarop men op het lokale niveau met elkaar omgaat.
Ruimte voor diversiteit in de uitwerking moet er blijven. Gewaarborgd
wordt slechts dat de regelingen aan minimale eisen van openbaarheid,
kenbaarheid van mogelijkheden en resultaten en van beklag tegen de
uitvoering moeten voldoen.
Door de leden van verschillende fracties werd al dan niet in verband
met de algemene inspraakverordening ook de wenselijkheid van het
opnemen van een verplichting voor de raad om een gemeentelijke
klachtenregeling vast te stellen ter sprake gebracht.
Sommige leden deden dit in het artikelsgewijze deel van het voorlopig
verslag en stelden de opname van een nieuw artikel 154a voor, anderen
stelden het in het algemene deel aan de orde.
Ons komt het gewenst voor op deze plaats in te gaan op de wenselijkheid
van het al dan niet opnemen van een verplichting tot het opstellen van
een gemeentelijke klachtenregeling.
De leden van de C.D.A.-fractie wezen het verplicht stellen van een
gemeentelijke ombudsfunctie af, maar zouden de raad wel willen verplichten een behoorlijke klachtenregeling te maken. Zij sloten zich aan bij
de suggestie van de VNG voor een nieuw artikel 154a. Ook de leden van
de fracties van D66, G.P.V. en R.P.F, bepleitten een wettelijke basis voor
een gemeentelijke klachtenregeling.
De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het wel gewenst dat de
gemeenteraad een behoorlijke lokale klachtenregeling vaststelt, teneinde
te voorkomen dat de Nationale ombudsman zich meer dan nodig uitspreekt
over gedragingen van lagere bestuursorganen. Zij spraken zich echter niet
duidelijk uit voor het opnemen van een wettelijke verplichting.
Met de aan het woord zijnde leden zijn wij van mening dat het goed zou
zijn als de gemeenteraden een goede lokale klachtenregeling zouden
vaststellen. De zorg voor een verantwoorde klachtenbehandeling is
uiteraard een gemeentelijke taak. Een goede gemeentelijke klachtenregeling is ook voor de gemeentebesturen zelf van belang, leder bestuur is
erbij gebaat dat de klachten over het functioneren van de verschillende
bestuursorganen worden gekend en dat deze op een behoorlijke wijze
worden afgehandeld. Daarnaast is er echter nog een meer indirect
belang. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Nationale ombudsman, als zijn
competentie zou worden uitgebreid tot de decentrale overheden - de
regering is overigens van mening dat voorshands, en in ieder geval
gedurende deze kabinetsperiode, van een competentie-uitbreiding moet
worden afgezien -, zich terughoudender zal gaan opstellen bij de toetsing
van het handelen van gemeentelijke organen, als er ter plaatse een goede
klachtenregeling bestaat.
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Meer uitgebreid wordt op dit onderwerp ingegaan in de memorie van
antwoord en de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet Nationale ombudsman (kamerstuk 19 426, nrs. 8 en
13).
Aan de beantwoording van de vraag of tot het vastleggen van een
wettelijke verplichting moet worden overgegaan gaat een belangenafweging vooraf. In dit geval zijn in het geding het belang van een behoorlijke
gemeentelijke klachtenregeling en het belang de raad zoveel mogelijk
ruimte te laten bij het bepalen van vorm en inhoud van het gemeentelijk
beleid. Wij hebben om de hierna te noemen redenen de overtuiging dat
het opstellen van een gemeentelijke klachtenregeling aan de gemeentebesturen kan worden overgelaten.
In de de memorie van antwoord bij bovengenoemd wetsvoorstel wordt
gewezen op het thans reeds bestaande scala van klachtmogelijkheden bij
de gemeenten. Hieruit kan worden afgeleid dat veel gemeenten deze taak
reeds uit eigen beweging oppakken. Modelverordeningen van de VNG
zouden gemeenten waar dit nog niet het geval is op een goede gedachte
kunnen brengen. Bovendien is er, anders dan bij de gemeentelijke
inspraakverordeningen, geen sanering van klachtenregelingen in de
bijzondere wetgeving noodzakelijk. Bij onze overwegingen hebben wij ook
betrokken dat burgers bij afwezigheid van een gemeentelijke klachtenregeling ook nu reeds andere mogelijkheden hebben om hun klachten
kenbaar te maken. Er kan bij voorbeeld gedacht worden aan het schrijven
van een brief aan de raad of aan enkele raadsleden afzonderlijk, of aan
het via de pers in de openbaarheid brengen van klachten. Samengevat is
onze conclusie dat wij met de aan het woord zijnde leden het belang van
een gemeentelijke klachtenregeling onderschrijven, maar het aan de
gemeenteraden willen overlaten of en op welke wijze zij behandeling van
klachten in een algemene regeling willen onderbrengen.
3.1.4. De bevoegdheid algemene regels te stellen
De ledenvan de fracties van C.D.A. en P.v.d.A. betuigden hun instemming
met het wettelijk vastleggen van de bevoegdheid van de raad om algemene
regels te stellen, waarmee andere organen van de gemeente bij het
gebruik maken van hun bevoegdheden rekening moeten houden. Zij waren
van mening dat deze bevoegheid een versterking van de positie van de
raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders en
van de burgemeester kan betekenen. Het lid van de G.P.V.-fractie was het
met dit laatste eens, doch vroeg zich af of een wettelijke verankering van
de bevoegdheid wel noodzakelijk was.
Op het terrein van de autonomie kan de raad op grond van zijn wetgevende bevoegdheid zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling regels
stellen, ongeacht of het nu bevoegdheden van de raad, van het college
van burgemeester en wethouders of van de burgemeester betreft.
Onduidelijkheid bestond er echter ten aanzien van de vraag of het college
of de burgemeester bij de uitoefening van hun medebewindsbevoegdheden
door de raad aan regels zouden kunnen worden gebonden. De Kroon
heeft beslist dat dit in het huidige regime niet mogelijk is (KB Gorinchem,
27 maart 1972, Stb. 164).
Het algemene streven naar een versterking van de positie van de raad
vormde de belangrijkste reden om - in navolging van het voorstel van de
Werkgroep herziening gemeentewet - beïnvloeding van medebewindsbevoegdheden van andere gemeentelijke organen door de raad wettelijk
mogelijk te maken. Aan de raad wordt de bevoegdheid toegekend om
algemene regels te stellen ten aanzien van het gevorderde bestuur van
het college dan wel van de burgemeester. De raad krijgt daarmee een
bevoegdheid ten aanzien van de bestuursbevoegdheden van het college
en van de burgemeester die deze organen ieder ten aanzien van hun
eigen bevoegdheden reeds hadden. In ons bestuursrecht is het immers
algemeen aanvaard dat een orgaan zijn bestuursbevoegdheden, als deze

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10

60

daartoe de ruimte bieden, kan inkaderen. Door het bepaalde in artikel 149
wordt de raad eenzelfde bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheden
van het college en de burgemeester toegekend. Hiermee wordt een
nieuwe dimensie aan de reeds bestaande bevoegdheden van de raad
toegevoegd. Dit in antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.fractie. Zonder een wettelijke basis zou de raad zich niet bindend, bij
voorbeeld in een beleidsplan, kunnen uitspreken over de gevorderde
bestuursbevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders
of de burgemeester.
Omdat het algemene regels betreft die niet zijn te kwalificeren als
algemeen verbindende voorschriften en dus niet als gemeentelijke
verordeningen, ten aanzien waarvan in artikel 139 en 140 regels zijn
gesteld met betrekking tot de rechtsgevolgen en de bekendmaking, wordt
hiervoor in het tweede en het derde lid van artikel 149 een aparte
regeling getroffen, die geënt is op de regeling voor algemeen verbindende
voorschriften.
Het rechtskaraker van de algemene regels werd door de leden van de
fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P. aan de orde gesteld. In het
verlengde daarvan ligt de problematiek van de terminologie, die door de
leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., S.G.P. en R.P.F, werd aangeroerd.
De algemene regels waarvoor in artikel 149 een wettelijke basis wordt
gegeven, kunnen worden vergeleken met beleidsregels ofwel pseudo-wetgeving. De begrippen worden door velen synoniem geacht. In het
eindrapport van de Commissie wetgevingsvraagstukken «Orde in de
regelgeving» (Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1985, blz. 20 e.v.) wordt
uitvoerig aandacht besteed aan deze nieuwere vorm van regelgeving. De
commissie verkiest de term beleidsregel boven die van pseudo-wetgeving
en omschrijft de beleidsregel als volgt: «een algemene regel omtrent de
uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens bestuurden (burgers,
maar ook andere bestuursorganen), op eigen gezag vastgesteld door de
bevoegde bestuursorganen zelf of door een hiërarchisch hogere bestuursinstantie».
De algemene regels van artikel 149 van de Gemeentewet vallen voor
een belangrijk deel onder deze omschrijving. Het zijn immers algemene
regels omtrent de uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens
bestuurden, op eigen gezag vastgesteld door een hogere bestuursinstantie,
namelijk de raad die aan het hoofd staat van de gemeente.
Er zijn echter ook enige verschillen. De regels die de raad op grond van
artikel 149 vaststelt betreffen niet de eigen bestuursbevoegdheid van de
raad, maar de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. De raad is voorts ten opzichte van het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester niet aan te
merken als een hiërarchisch hogere instantie. Wij zijn dan ook van
mening dat de algemene regels moeten worden beschouwd als regels sui
generis, die voor wat de rechtsgevolgen betreft sterk lijken op beleidsregels.
Voor de algemene regels van artikel 149 moet, anders dan voor
beleidsregels, een wettelijke basis worden gecreëerd. De leden van de
C.D.A.-fractie constateerden dit terecht. Deze wettelijke basis is nodig
omdat - zoals reeds eerder werd aangegeven - de raad anders geen
regels zou kunnen stellen ten aanzien van de gevorderde bestuursbevoegdheden van het college of van de burgemeester. Deze worden op grond
van de jurisprudentie nu immers nog als exclusieve bevoegdheden
aangemerkt.
De algemene regels van artikel 149 richten zich tot bestuursorganen
van de gemeente. Zij werken echter ook door naar de burgers. Dit in
antwoord op daartoe strekkende vragen van de leden van de C.D.A.-fractie.
Derden zullen wel degelijk de gevolgen kunnen ondervinden van door de
raad uitgestippelde beleidslijnen voor het college van burgemeester en
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wethouders, bij voorbeeld ter zake van het verlenen van woonvergunningen
of van het verlenen van bijzondere bijstand. Uit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is enige inkadering van de vrije beleidsmarge
bij de bestuursbevoegdheden van het college of de burgemeester echter
vaak gewenst. Derden mogen er in beginsel op vertrouwen dat het
college en de burgemeester de door henzelf of door de raad gestelde
regels in acht zullen nemen. Het beleid wordt daardoor voorspelbaarder.
Deze rechtszekerheid kan voor een derde ook wel eens nadelig zijn. Bij
voorbeeld als deze, ten gevolge van een door de raad vastgestelde
beleidslijn, niet meer voor een vergunning in aanmerking komt.
Naarmate meer duidelijkheid is gekomen in de reikwijdte van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, werd het rechtskarakter van
de beleidsregels (pseudo-wetgeving) en hun werking ten opzichte van
bestuursorganen en derden zichtbaarder. Voor de algemene regels van
artikel 149 is dit op overeenkomstige wijze het geval.
Beleidsregels en genoemde algemene regels zijn geen algemeen
verbindende voorschriften. Bestuursorganen zijn in beginsel aan beleidsregels respectievelijk algemene regels gebonden en derden mogen erop
vertrouwen dat deze worden opgevolgd, maar de beginselen van behoorlijk
bestuur kunnen een afwijking rechtvaardigen. In concrete gevallen zal dus
steeds moeten worden overwogen of er grond is van de beleidsregel of
algemene regels af te wijken. Van algemeen verbindende voorschriften
kan in beginsel slechts worden afgeweken als uitdrukkelijk een afwijkingsmogelijkheid in het voorschrift is opgenomen.
Hiermede achten wij ook de vraag van de leden van de S.G.P.fractie
betreffende de mate van bindendheid van de algemene regels van artikel
149 ten opzichte van bestuursorganen en burgers beantwoord.
In de wettekst wordt het beleidsregel-achtige karakter van de bevoegdheid van de raad ten aanzien van de bevoegdheden van de overige
gemeentelijke bestuursorganen gevat in de woorden «algemene regels»
gekoppeld aan het «rekening houden» met.
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen zich af of de formulering
«dat bij verordening richtlijnen kunnen worden gegeven aan andere
organen van de gemeente inzake de uitoefening van bij of krachtens de
wet verleende bevoegdheden» niet minder kans op verwarring zou
scheppen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie noemden het voorstel van de VNG om
«regels» te vervangen door «richtlijnen», zonder zich daarvoor uit te
spreken.
Volgens de leden van de V.V.D. fractie gaf het begrip «regels» aanleiding
tot verwarring. De leden van de fracties van S.G.P. en R.P.F, vonden juist
het «rekening houden met» erg vaag.
Het wettelijk vormgeven van een begrip dat nog in ontwikkeling is, is
een hachelijke onderneming. Wij zijn ons daarvan bewust. Bedoeling,
rechtskarakter en rechtsgevolgen zijn naar wij hopen in het voorgaande
duidelijk uiteengezet. Nu rijst de vraag of dit alles in de voorliggende tekst
goed tot uitdrukking komt. In de omschrijving «algemene regels» komt tot
uitdrukking dat de raad zich niet met de afweging in concrete gevallen
mag inlaten, maar zich moet beperken tot het uitzetten van lijnen. In het
«rekening houden met» komt naar voren dat de organen tot wie de
algemene regels zich richten in beginsel aan de regels gebonden zijn,
maar dat het mogelijk is dat zij daar in bijzondere gevallen van afwijken.
Naar onze mening wordt op deze wijze het rechtskarakter van de algemene
regels goed tot uitdrukking gebracht.
Overigens willen wij over de terminologie graag van gedachten
wisselen. Om de volgende redenen zijn wij van mening dat de door de
leden van verschillende fracties aangedragen alternatieven in ieder geval
geen betere oplossing bieden.
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Het bij verordening vaststellen van een richtlijn, door de leden van de
C.D.A.-fractie naar voren gebracht, achten wij minder geschikt, omdat
hierdoor het karakter van algemeen verbindend voorschrift dat de
gemeentelijke verordening tot nu toe heeft, geweld wordt aangedaan. Er
zouden als het ware twee verschillende categoriën gemeentelijke verordeningen gaan ontstaan. Eén met het karakter van algemeen verbindend
voorschrift en een andere met het karakter van een soort beleidsregel. Dit
lijkt ons niet gewenst en verwarrend.
Er zou ook over richtlijn zonder meer kunnen worden gesproken,
hetgeen door de leden van de V.V.D.-fractie en de VNG werd voorgesteld.
Wij vinden dit minder in aanmerking komen omdat het begrip «richtlijnen»
sinds de Wet openbaar lichaam Rijnmond een enigszins beladen betekenis
heeft gekregen. Bovendien wordt ook in E.G.-verband met richtlijnen
gewerkt, die veelal juist wel een volledig bindend karakter hebben. De
onduidelijkheid zou slechts toenemen. Als, rekening houdend met onze
bezwaren, in de richting van het begrip «richtlijnen» wordt doorgedacht,
zouden de begrippen «beleidsregels» of misschien «beleidslijnen» meer
in aanmerking komen. Daarin komt zowel het algemene karakter als de
mogelijkheid tot afwijking in bijzondere gevallen tot uitdrukking. Het heeft
echter onze voorkeur om zo mogelijk aan te sluiten bij de terminologie die
in het voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht voor dit type regels
zal worden gebruikt. Naar wij hebben begrepen is de gedachtenvorming
hierover nog niet volledig uitgekristalliseerd. In een later stadium komen
wij zonodig hierop terug.
De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar het verschil in
externe werking tussen deze regels en bij voorbeeld het reglement van
orde voor het college van burgemeester en wethouders opgesteld op
grond van artikel 52, in het bijzonder waar het reglement spreekt van
«andere werkzaamheden».
Een belangrijk verschil tussen de algemene regels van artikel 149 en
het reglement van orde, genoemd in artikel 52, is dat de algemene regels
door de raad worden vastgesteld en zich richten op bevoegdheden van
andere organen, terwijl het reglement van orde dat door het college van
burgemeester en wethouders wordt vastgesteld, voornamelijk procedureregels inhoudt en zich richt op de werkzaamheden van het college zelf.
Uit de aard van het soort regels volgt reeds dat er aanmerkelijk minder
externe werking van zal uitgaan dan van de algemene regels bedoeld in
artikel 149.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of de voorgestelde
bepaling van artikel 149 zich verzette tegen de uitvaardiging van de
verschillende soorten, door de Wiardi Beekman stichting onderscheiden
regels.
Naar onze mening maakt artikel 149 het mogelijk dat zowel inhoudelijke
als procedurele algemene regels worden gesteld. Deze kunnen zich op
hun beurt weer richten op de typisch autonome bevoegdheden van het
college of de burgemeester, op hun bevoegdheden krachtens de Gemeentewet en op hun medebewindsbevoegdheden Onder de reikwijdte van
artikel 149 vallen echter niet de regels die de raad zichzelf stelt. Deze zijn
volledig als beleidsregels aan te merken en behoeven, evenals de door
het college of de burgemeester ten aanzien van de eigen bevoegdheden
te stellen regels, geen wettelijke basis.
Met de leden van de P.v.d.A.-fractie komt het ons wenselijk voor de
reikwijdte van artikel 149 in verband met de specifieke bevoegdheden
van de burgemeester op het terrein van de openbare orde later in deze
memorie aan de orde te stellen.
De leden van de V.V.D.-fractie waren van oordeel dat de totstandkoming
van de in artikel 149 bedoelde algemene regels niet geschiedt zonder dat
de betrokken gemeentelijke organen daar op enigerlei wijze bij worden
ingeschakeld.
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Wij hebben dezelfde verwachting als de aan het woord zijnde leden.
Een goede verstandhouding tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester wordt bevorderd door goed
overleg over de op te stellen algemene regels, waar het betrokken orgaan
in de toekomst rekening mee zal moeten gaan houden. Wij zien echter
geen reden om dit overleg voor te schrijven. Uiteindelijk wordt de regel in
een raadsvergadering vastgesteld. Het college of de burgemeester kan in
ieder geval daar zijn standpunt kenbaar maken.
3.1.5. Belasting van de gemeenteraad; verdeling van de bevoegdheden
over de raad en het college van burgemeester en wethouders; delegatiemogelijkheden voor de raad
De leden van de C.D.A.-fractie zeiden zich in grote lijnen te kunnen
verenigen met de vereenvoudiging en modernisering van de verdeling van
bevoegdheden tussen de raad en het college. Zij vroegen wel om een
nadere uiteenzetting omtrent het begrip «dagelijks bestuur» in artikel
159. Daarbij zou tevens moeten worden ingegaan op de vraag wie
uiteindelijk bepaalt wat tot het dagelijks bestuur behoort en op het al dan
niet bestaan van de mogelijkheid dat het dagelijks bestuur in de ene
gemeente een andere omvang heeft dan in de andere. Zij informeerden
voorts of de artikelen 162 en 163 als uitputtend moesten worden
beschouwd, zodanig dat de wetgever er in andere gevallen vanuit gaat
dat het duidelijk is wat tot het dagelijks bestuur moet worden gerekend.
In paragraaf 2.1. gaven wij naar aanleiding van de in dat verband door
de leden van de C.D.A.-fractie gestelde vragen aan waarom in het
wetsvoorstel wordt afgezien van een opsomming van taken die tot het
dagelijks bestuur behoren. In de artikelen 162 en 163 wordt slechts
vastgelegd wat in ieder geval tot de taak van het college moet worden
gerekend. Uiteindelijk bepaalt de raad of hij de taken aan zich trekt of dat
deze tot de dagelijks bestuurstaak van het college moeten worden
gerekend. Dit is naar onze mening een logische consequentie van het
primaat van de raad in het gemeentelijk bestuur. Een en ander heeft tot
gevolg dat de omvang van het «dagelijks bestuur» per gemeente enigszins
kan verschillen. Overigens behoeft naar onze mening niet te worden
gevreesd dat de dagelijks bestuurstaak van het college tot een minimum
zal worden gereduceerd. Het feit alleen al dat ds vergaderfrequentie van
het college en de inzetbaarheid van de leden aanmerkelijk groter is dan
die van de raad en van de raadsleden, maakt dat in de praktijk de dagelijkse
gang van zaken wordt behartigd door het college.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of de verruimde mogelijkheden tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders
ertoe zouden kunnen leiden dat een bevoegdhedenpakket wordt gedelegeerd vergelijkbaar met dat van de commissies waarop artikel 88 doelt.
Naar onze mening ligt het niet voor de hand dat aan het college van
burgemeester en wethouders een takenpakket wordt gedelegeerd ten
behoeve van een deel van de gemeente. Het college is immers evenals de
raad orgaan ten behoeve van de gehele gemeente. Bovendien verzet ook
de in artikel 88 getroffen regeling zich daar impliciet tegen. Daarin wordt
immers bepaald dat als een zodanig samenstel van bevoegdheden van de
raad wordt overgedragen dat van een algemeen vertegenwoordigend
orgaan moet worden gesproken, dit orgaan ook rechtstreeks door de
ingezetenen van dat deel van de gemeente moet worden gekozen. Een
rechtstreekse verkiezing van het college van burgemeester en wethouders
is niet mogelijk. Dit zou het systeem en bepalingen van de Grondwet en
Gemeentewet met voeten treden.
Het kan zijn dat de vraag van de aan het woord zijnde leden anders
moet worden geïnterpreteerd en dat deze niet zozeer de delegatie van
een bevoegdhedenpakket overeenkomstig dat van de deelgemeenteraden
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betreft, maar meer gericht is op een zodanig algemene delegatie aan het
college dat de raad zijn taak vrijwel volledig uitholt. De raad kan in dit
opzicht ver gaan, maar het wetsvoorstel kent, evenals bij de delegatie aan
commissies, ook grenzen (zie artikel 157). In hoofdstuk 2 van deze
memorie hebben wij reeds aangegeven dat naar onze mening het primaat
van de raad ook met zich brengt dat de raad een ruime marge moet
worden gelaten bij het bepalen van de wijze waarop de gemeentelijke
taken worden behartigd. Het is niet uitgesloten dat een raad, uiteraard
met inachtneming van de wettelijke grenzen, veel regeling en bestuur aan
het college overlaat. Dat is zijn keuze. Uiteindelijk is het ter beoordeling
van de kiezers of de juiste keuze werd gemaakt.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vestigden de aandacht op het feit dat
raadsleden in grotere gemeenten vaak zo'n 100 uur per maand aan het
raadswerk besteden. Zij verzochten de regering te reageren op hun
suggestie om een aanvullende pensioenregeling te treffen voor raadsleden
die in verband met hun raadswerk hun baan parttime willen gaan uitoefenen
en als gevolg daarvan pensioenrechten zullen gaan missen. Zij wezen
voorts op de problematiek van raadsleden die voor een (groot) deel
feitelijk van hun raadsvergoeding afhankelijk zijn, als zij niet opnieuw
verkozen worden. Tevens vroegen de aan het woord zijnde leden ons in te
gaan op de inkomenspositie van raadsleden en wethouders, die naast hun
inkomen aanspraak kunnen maken op een sociale verzekeringsuitkering.
De leden van de V.V.D.-fractie, alsmede de leden van de P.P.R.-fractie
stelden meer in het algemeen de vraag of al dan niet tot een rechtspositieregeling voor raadsleden moet worden gekomen. De leden van de
P.v.d.A.-fractie achtten in het bijzonder een rechtspositieregeling voor
fractievoorzitters in grotere steden wenselijk.
Het lid van de G.P.V.-fractie daarentegen voelde niet vooreen uitgebreide
rechtspositieregeling, min of meer vergelijkbaar met die van de wethouders.
Naar zijn mening moesten vooral de belemmeringen om het raadslidmaatschap te aanvaarden worden weggenomen.
Wij zijn van mening dat de gemaakte opmerkingen en suggesties voor
een deel zijn te herleiden tot de vraag of en in hoeverre de uitoefening
van het raadslidmaatschap kan worden beschouwd als een vorm van
beroepsuitoefening, zoals het wethouderschap. In feite staat de professie
onalisering van het raadslidmaatschap ter discussie. Wij gaan ervan uit
dat de uitoefening van het raadslidmaatschap wezenlijk verschilt van de
uitoefening van het wethouderschap. De wethoudersfunctie heeft zich
geleidelijk zodanig ontwikkeld, dat er van een baan moet worden gesproken.
Steeds meer is sprake van een functie die een tijdsbesteding vergt
variërend van delen van een werkweek tot een volledige werkweek. Naar
gelang de omvang van de wethoudersfunctie, moet de oorspronkelijke
baan gedeeltelijk of geheel worden afgestoten of tenminste sluimerend
worden gemaakt. De wethoudersfunctie is een volwaardig alternatief
geworden voor andere arbeid waaruit inkomen wordt genoten.
Met het raadslidmaatschap is het anders gesteld. De bemoeienis van
het individuele raadslid is minder intensief en minder gevarieerd. Vele
jaren lang was de uitoefening van controle op het gemeentebestuur het
belangrijkste kenmerk van de functie. Het goed uitoefenen van deze
functie werd alleen mogelijk geacht als het raadslid ook maatschappelijke
functies bleef behouden, midden in de maatschappij bleef staan. Dit
beeld heeft in het algemeen zijn geldigheid behouden, ondanks de
versterking van de positie van de raad. Een aansluiting bij de rechtspositieregeling die voor wethouders geldt ligt naar onze mening dan ook niet
in de rede. Echter, niet kan worden ontkend dat een goede uitoefening
van de functie in de grotere gemeenten een aanzienlijke hoeveelheid tijd
vergt. Dit moet wel ten koste gaan van de arbeid, waaruit in beginsel in
de kosten van het levensonderhoud moeten worden voorzien. Wij zijn van
mening dat met name voor raadsleden in de grootste gemeenten op maat
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gesneden oplossingen voor reële knelpunten moeten worden gevonden
en beraden ons hierop. De door de leden van de verschillende fracties
gedane suggesties zullen wij hierbij betrekken. In dit stadium is het nog te
vroeg om aan te geven welke maatregelen wenselijk en financieel
haalbaar zijn. Wij bereiden over de hier aan de orde zijnde onderwerpen
een notitie voor, die binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden
toegezonden. In dit stadium willen wij volstaan met daarnaar te verwijzen.
Indien de uitkomsten van de beraadslagingen over deze notitie daartoe
aanleiding geven, zullen wij hierop in een later stadium van de parlementaire
behandeling van dit wetsvoorstel terugkomen.
Wat betreft de positie van de uitkeringsgerechtigde raadsleden en
wethouders wijzen wij kortheidshalve op de notitie die hierover is
uitgebracht aan de Tweede Kamer (brief van 22 juni 1988, kamerstuk
20 200, nr. 96), alsmede op de in die notitie geschetste mogelijkheden
om voor enkele van die knelpunten een oplossing te bieden. Ook daarover
zijn wij bereid, in beginsel los van de behandeling van dit wetsvoorstel en
samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
nader overleg met de Tweede Kamer te voeren.
Met het lid van de G.P.V.-fractie zijn wij van oordeel dat het verschijnsel
van assistent-raadsleden in de nieuwe Gemeentewet geen nadere
regeling behoeft. Het ligt immers in de aard van de (vertegenwoordigende)
functie van het raadslid besloten om daaraan een geheel eigen invulling
te geven. Sommigen maken gebruik van assistenten, anderen bedienen
zich van steun- of schaduwfracties. Het ligt niet op de weg van de
wetgever daarvoor voorschriften te geven.
De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen aan op een wettelijke verplichting voor de raad om te regelen op welke wijze aan individuele
raadsleden ambtelijke bijstand wordt verleend.
Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg om informatie omtrent de
verbetering in bewerktuiging van de raden sinds 1980, mede in verband
met de verminderde geldstroom naar de gemeenten.
Met de aan de suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie ten
grondslag liggende gedachte dat raadsleden recht op ambtelijke bijstand
hebben, kunnen wij instemmen. Wij achten het echter niet noodzakelijk
een wettelijke bepaling op te nemen, die de raad verplicht tot het treffen
van een regeling van ambtelijke bijstand aan individuele raadsleden. In
artikel 108 wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat de gemeentesecretaris
de raad, het college, de burgemeester en de commissies bij de uitoefening
van hun taak terzijde staat. Dat wil zeggen dat de gemeentesecretaris als
hoofd van het ambtelijk apparaat gehouden is, met gebruikmaking van
het hem ten dienste staande apparaat, deze taak te behartigen. De
gemeentelijke organisatie is er voor de gemeentenaren en het gehele
gemeentebestuur, dus ook voor individuele raadsleden. Wel zullen er
steeds afwegingen moeten worden gemaakt, prioriteiten moeten worden
gesteld en taken moeten worden verdeeld. Niet in alle gevallen zal
ambtelijke bijstand aan een individueel raadslid de hoogste prioriteit
kunnen krijgen. De secretaris zal erop toe moeten zien dat de ambtelijke
organisatie de zeer diverse op het apparaat afkomende taken, waaronder
verlening van bijstand aan individuele raadsleden, zo goed mogelijk
vervult.
Naar onze mening moeten de bewerktuiging van de raden en de
ontwikkeling van de geldstroom naar de gemeenten in beginsel los van
elkaar worden gezien. Uiteraard is de raad, gelet op zijn positie binnen
het gemeentelijk bestel, het eerstaangewezen orgaan om de bestedingsrichting van de geldmiddelen der gemeente te bepalen. Op dat terrein is
de bewerktuiging sinds 1980 duidelijk verbeterd. Wij kunnen met name
wijzen op de structurele verbeteringen in de inrichting van de financiële
stukken van de gemeente en het tijdstip van het gereedkomen daarvan.
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3.1.6. Positie

raadsminderheden

De ruime aandacht die in de memorie van toelichting wordt besteed
aan de positie van de raadsminderheden werd door de leden van de
fracties van C.D.A., P.v.d.A., D66, P.P.R., G.P.V. en R.P.F, positief
ervaren. Men deelde de mening dat de positie van de raadsminderheden
moest worden versterkt. Voor een aantal leden gingen de voorstellen
echter nog niet ver genoeg.
De leden van de C D A . f r a c t i e zagen in de artikelen 62 en 82 een
verbetering van de actieve informatieplicht. Zij vroegen zich echter af
waarom in artikel 62 werd gesproken van besluiten van het college.
Zouden de besluiten van de individuele wethouders krachtens mandaat
genomen niet ook moeten worden genoemd?
Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de door indidviduele
wethouders krachtens mandaat genomen besluiten, besluiten van het
college blijven. Zij worden immers in naam en onder verantwoordelijkheid
van het college genomen. Artikel 62 richt zich dus ook zonder uitdrukkelijke
vermelding op dit soort besluiten.
De leden van de C.D.A.-fractie waren er nog niet van overtuigd dat in
de Gemeentewet geen bepaling zou moeten worden opgenomen die
ieder lid van de raad het recht geeft voorstellen te doen en dat de raad
daaromtrent beraadslaagt en besluit.
Overeenkomstig de huidige gemeentewet is ook in dit wetsvoorstel
gekozen voor de systematiek dat de orde van de raadsvergaderingen door
de raad zelf wordt bepaald en in het reglement van orde wordt vastgelegd.
De raad kan daarin opnemen dat ieder individueel raadslid het recht heeft
om voorstellen in te dienen. Het kan ook zijn dat men om redenen van
efficiency vooraf wil weten of het voorstel door een of meer andere leden
van de raad gedragen wordt, voordat een dergelijk voorstel op de
raadsagenda wordt geagendeerd. In dat geval zal dat in het reglement
moeten zijn bepaald. De waarborg ligt in het feit dat een en ander vooraf
moet zijn vastgelegd. De raad kan van het bepaalde in zijn reglement van
orde niet zomaar afwijken.
Wij achten deze gang van zaken het meest passend bij het gemeenterechtelijk systeem dat in dit wetsvoorstel is verankerd en waarin de raad
zo ruim mogelijk de bevoegdheid wordt toegekend eigen huishouding en
eigen vergaderorde te regelen. Een wettelijke verplichting om in ieder
geval te beraadslagen en te besluiten over alle voorstellen door individuele
raadsleden gedaan komt met dit uitgangspunt in strijd. Bovendien zal een
voorstel dat geen kans van slagen heeft, ook bij het bestaan van een
wettelijke verplichting, zonder veel discussie kunnen worden weggestemd.
De waarde van de wettelijke verplichting ligt dan alleen in de mogelijkheid
een bepaald onderwerp in een openbare raadsvergadering onder de
aandacht te brengen. Voor het in de openbaarheid brengen staan
raadsleden echter ook voldoende andere middelen ter beschikking.
De leden van de P.v.d.A.-fractie benadrukten het vitale belang voor
minderheden in de raad om voldoende faciliteiten en bevoegdheden te
hebben om te worden geïnformeerd, om te controleren en om te beïnvloeden. Zij stemden dan ook in met de nieuwe regeling voor het individuele
inlichtingenrecht voor raadsleden en met de bepaling dat de raad regelt
van welke besluiten van het college aan de raad kennisgeving wordt
gedaan. Naar hun mening zou in de wet echter ook een bepaling moeten
worden opgenomen waarin wordt vastgelegd dat het college periodiek
kennis geeft van welke besluiten, in de regeling voorzien, mededeling
achterwege is gebleven. De raad zou moeten kunnen weten in welke
gevallen het college met een beroep op het openbaar belang heeft
gemeend geen kennisgeving te kunnen doen.
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Op de problematiek van de geheimhouding om redenen van openbaar
belang zullen wij hierna naar aanleiding van de vele op dat terrein door de
leden van de fractie van D66 gestelde vragen nog uitvoerig ingaan en
verwijzen kortheidshalve voor een deel daarnaar. Een wettelijke bepaling
die het college verplicht periodiek kennis te geven van de besluiten
waarvan de kennisgeving om redenen van openbaar belang achterwege is
gebleven, achten wij niet wenselijk. Het is immers niet steeds zo dat na
het verstrijken van enige tijd ook het belang van geheimhouding om
redenen van openbaar belang afneemt. Soms zal dat wel het geval zijn.
De raad kan dan ook bepalen dat in voorkomende gevallen alsnog
kennisgeving wordt gedaan zodra het openbaar belang zich daartegen
niet meer verzet. In gevallen waarin het openbaar belang zich ook na het
verstrijken van enige tijd tegen kennisgeving verzet, moet het college van
kennisgeving kunnen blijven afzien. Het college kan om redenen ontleend
aan het openbaar belang aanmerkelijk minder informatieverschaffing (en
dus ook kennisgeving) aan raadsleden weigeren dan op de gronden
ontleend aan artikel 4 van de Wob. Slechts in zeer incidentele gevallen
zal een kennisgeving om redenen van openbaar belang achterwege
kunnen blijven.
De leden van de fractie van D66 besteedden in het voorlopig verslag op
verschillende plaatsen uitvoerig aandacht aan het vraagstuk van de
openbaarheid van het gemeentelijk bestuur in het algemeen en in
verband daarmee aan de regels omtrent geheimhouding en het verstrekken
van informatie aan de buitenwereld en aan minderheden in de raad.
Met genoegen hebben wij kennis genomen van het feit, dat de leden
van de fractie van D66 met waardering hebben geconstateerd dat
aansluiting is gezocht bij de maatstaven van de Wob waar het gaat orn de
informatievoorziening aan alle raadsleden, dus ook aan raadsminderheden.
Zij meenden echter dat deze aansluiting ten onrechte achterwege wordt
gelaten op het punt van de informatievoorziening aan de raad, zoals deze
is geregeld in artikel 168 van dit wetsvoorstel. Zij vroegen zich af of de
regeling waarin een wethouder of het college zich kan beroepen op het
«openbaar belang» als grond om het geven van informatie achterwege te
laten derogeert aan de Wob, zodat voor een individueel raadslid dat
meent ten onrechte van informatie verstoken te blijven de weg naar de
Arob-rechter afgesneden zou zijn. Het beroep van de wethouder op een
«openbaar belang» staat immers, zo meenden zij, ter beoordeling van de
meerderheid van de gemeenteraad en deze beoordeling vormt per
definitie een politiek oordeel. Als deze interpretatie juist is, hoe verdraagt
zich dit dan met de bedoelingen van het wetsvoorstel de positie van
raadsminderheden te versterken, zo vroegen deze leden zich af.
Voor de door de aan het woord zijnde leden geuite vrees, dat de positie
van raadsminderheden door de voorgestelde regeling zou worden
verzwakt, is naar onze mening geen aanleiding. Mogelijkerwijs heeft het
gebruik van het woord «wellicht» in de memorie van toelichting (blz. 60)
in de zinsnede over de verhouding tussen de Wob en de verantwoordingsplicht van leden van het college van burgemeester en wethouders aan
de raad enige onduidelijkheid doen ontstaan. De verdere strekking van
het betoog over de positie van raadsminderheden en de mate waarin de
gemeenteraad en ook afzonderlijke leden daarvan van informatie moeten
worden voorzien door het college, kan naar onze mening nauwelijks
aanleiding hebben gegeven tot de hiervoor weergegeven interpretatie.
Een besluit van de gemeenteraad tot het accepteren van een beroep van
(een lid van) het college om, op grond van het criterium «openbaar
belang» (artikel 168, tweede lid, of artikel 180, tweede lid) geen informatie
te verstrekken, is uiteraard een politiek besluit. Het is echter ook een
beschikking, dat wil zeggen een besluit gericht op enig rechtgevolg. Naar
onze mening - maar of dit ook werkelijk het geval is staat in het concrete
geval ter beoordeling van de rechter; vandaar het gebruik van het woord

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19403, nr. 10

68

«wellicht» - is een individueel raadslid in de meeste gevallen aan te
merken als direkt belanghebbende bij het niet verstrekken van informatie
aan de raad. Het raadslid zal dus ingevolge de artikelen 7 en 8 van de
Wet Arob tot bezwaar en beroep tegen dit negatieve besluit worden
toegelaten. Het betreft hier dan steeds informatie die een raadslid niet
anderszins, bij voorbeeld op grond van de Wob, evenals iedere burger
van het college had kunnen verlangen, met alle mogelijkheden van
bezwaar en beroep van dien. Het raadslid houdt immers door het lidmaatschap van de raad niet op burger te zijn met alle bijbehorende rechten en
plichten. De regeling van artikel 168 ziet dan ook meer op de wijze van
informatieverschaffing door het dagelijks bestuur aan het hoogste
bestuursorgaan, de raad en aan individuele leden daarvan. De strekking
van dit artikel is er voor te zorgen dat aan dit hoogste orgaan juist méér
informatie wordt gegeven dan waartoe het college op grond van de Wob
verplicht is, rekening houdend met de mogelijkheid om informatie aan
raadsleden onder oplegging van geheimhouding over te leggen. Er is naar
onze mening dan ook wel degelijk sprake van een «consequente aansluiting
bij de Wob». De Wob is van toepassing en de voorgestelde regeling geeft
daarop een aanvulling ten behoeve van (leden van) de raad, juist met het
oog op zijn (hun) bijzondere positie.
Op de door de aan het woorde zijnde leden hier kort aan de orde
gestelde problematiek van de toepasselijkheid van de in de artikelen 20,
25, 168 en 180 geregelde informatievoorziening aan raadsleden op de
afzonderlijke leden van de raad en op de leden van de verschillende
soorten commissies, wordt bij de artikelsgewijze behandeling ingegaan.
De leden van de fractie van de P.P.R. meenden dat met artikel 62 nog
geen garantie is gegeven dat raadsminderheden ook werkelijk op de
hoogte worden gebracht van wat in het college van burgemeester en
wethouders is besloten. Zij vroegen welke middelen minderheden in de
raad ter beschikking staan wanneer de meerderheid geen gebruik maakt
van dit artikel. Voorts informeerden zij waarom niet is bepaald dat de raad
als regel op de hoogte wordt gesteld van de besluiten van het college.
Artikel 62 ziet op een systematische informatieverschaffing van het
college aan de raad. Als de raad geen regeling als bedoeld in dit artikel
treft, zullen raadsminderheden terug moeten grijpen op het meer voor
incidentele gevallen bedoelde artikel 168. Over de mogelijkheden van
raadsminderheden om via dit artikel en een eventuele gang naar de
rechter die informatie te verkrijgen die zij menen nodig te hebben is
zoeven ingegaan in antwoord op vragen van leden van de fractie van
D66. In de memorie van toelichting (blz. 97) is aangegeven waarom wij
menen dat het niet in de rede ligt de raad als regel van de besluiten van
het college van burgemeester en wethouders op de hoogte te brengen.
Het is naar onze mening sterk de vraag of het zinvol is de raad van alle
besluiten van het college op de hoogte te brengen. Met name twijfelen
wij aan het nut van kennisgeving van besluiten die voor het waarmaken
van de positie van de raad als hoogste orgaan van de gemeente geen of
weinig belang hebben. Anderzijds ligt het ook niet op de weg van de
formele wetgever te bepalen welke besluiten nu wel en welke niet voor de
raad van belang zijn en welke al dan niet systematisch aan de raad
voorgelegd moeten worden. De beoordeling wat voor de raad van belang
is, kan van plaats tot plaats verschillen. Daarom zijn wij van mening dat
met de voorgestelde regeling het best aan de in de memorie van toelichting
genoemde doelstelling «versterking van de positie van raadsminderheden»
tegemoet gekomen kan worden.
Het lid van de G.P.V. fractie constateerde dat zich door de buiten-wettelijke contacten tussen wethouders, hun fractie en hun partijbestuur
gemakkelijk een tweedeling in de raad kan voordoen, welke in strijd is
met de verantwoordelijkheid welke de raad als geheel en alle leden
individueel hebben voor het bestuur van de gemeente. Hij constateerde
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echter tevens dat de mogelijkheden voor de wetgever om hier verandering
in te brengen beperkt zijn. Naast het individuele vragen- en inlichtingenrecht
beklemtoonde hij de rol van de burgemeester en de secretaris die in het
bijzonder toezien op het verkrijgen van voldoende informatie door alle
leden van de raad alsmede het tegenwicht dat de commissies kunnen
bieden. Het nut van een wettelijk verplicht overleg bij de collegevorming
werd door hem in twijfel getrokken. Veel belangrijker achtte hij het in een
openbare raadsvergadering bespreken van het resultaat.
Met het aan het woord zijnde lid zijn wij van mening dat de Gemeentewet
wel enige bescherming aan raadsminderheden kan bieden, doch dat in dit
opzicht van wettelijke verplichtingen geen overtrokken verwachtingen
moeten woren gekoesterd. Veel hangt af van de politieke besluitvormingscultuur in de verschillende raden. Wij hebben overigens wel de indruk dat
de laatste jaren in dit opzicht vele positieve ontwikkelingen te zien
hebben gegeven. Burgemeester en secretaris spelen een belangrijke rol
bij het bewaken van het besluitvormingsproces en het toezien op een
goede informatieverschaffing aan alle raadsleden. Echter ook het college
van burgemeester en wethouders draagt in dit opzicht een belangrijke
verantwoordelijkheid. Voor een goed functioneren van de plaatselijke
democratie is het van groot belang dat alle raadsleden - ook zij die niet in
het college zijn vertegenwoordigd - over goede en gelijkwaardige
informatie kunnen beschikken.
Op de betekenis van de commissies ook voor raadsminderheden
vestigden wij eerder reeds de aandacht.
Later in dit hoofdstuk wordt ingegaan op het al dan niet wenselijk zijn
van handhaving van de wettelijke verplichting tot het plegen van vooroverleg bij de collegevorming.
Evenals het lid van de R.P.F.-fractie zijn wij van mening dat recht op
inspraak of gehoor niet gelijk staat aan meebeslissen.
3.2. Het college van burgemeester en wethouders
3.2.2. De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders
Over de inhoud van het begrip dagelijks bestuur werden door de leden
van de C.D.A. fractie op verschillende plaatsen in het voorlopig verslag
vragen gesteld, onder meer in paragraaf 2.1. en in paragraaf 3.1.5.. Zij
voegden daar in deze paragraaf de vraag aan toe of aan artikel 159 ook
normatieve betekenis moet worden toegekend en verwezen daarbij naar
een passage in de memorie van toelichting waarin werd gezegd dat dit
artikel niet zozeer als een regel van relatieve competentie moet worden
beschouwd, maar als een voorschrift voor het college ervoor te zorgen
dat adequaat wordt gereageerd op alle aangelegenheden die typisch tot
het dagelijks bestuur en de beheerstaak behoren. Zij vroegen zich tevens
af hoe het gesteld is met betrekking tot die aangelegenheden waar deze
duidelijkheid niet bestaat, bij voorbeeld vanwege de opstelling van de
raad.
De leden van de S.G.P.-fractie informeerden of met het niet nader
omschrijven van de dagelijks bestuurstaak van het college ook een
inhoudelijke verandering werd beoogd. Mag de uitwerking van het begrip
«dagelijks bestuur» in het huidige artikel 209 voor de interpretatie
richtinggevend worden geacht? Deze leden vreesden anders enige
onduidelijkheid en dientengevolge mogelijk ook competentieproblemen.
Het feit dat wat tot het dagelijks bestuur behoort afhankelijk is van de
plaatselijke situatie, vervulde hen met enige zorg.
Het lid van de R.P.F.-fractie ondersteunde de mening dat de raad aan
het hoofd van de gemeente staat en het college onder verantwoordelijkheid
van de raad het dagelijks bestuur voert, maar vroeg daarbij om een
reactie op de suggestie om het begrip «dagelijks bestuur» ook in het
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wetsvoorstel te omschrijven overeenkomstig het huidige artikel 209. Dit
lid beklemtoonde nog eens het belang van een monistische structuur, ook
voor de grote gemeenten en wees op het verschil in karakter van het
bestuur op gemeentelijk niveau en het landsbestuur.
Naar aanleiding van de door de leden van de C.D.A.-fractie gestelde
vragen zijn wij in paragraaf 2.1. en paragraaf 3.1.5. reeds ingegaan op de
redenen waarom niet meer voor een omschrijving van de dagelijks
bestuurstaak van het college is gekozen en op het feit dat het een
logische consequentie van de gekozen systematiek is dat de afbakening
van de dagelijks bestuurstaak uiteindelijk aan de raad wordt overgelaten.
Kortheidshalve verwijzen wij naar die beschouwingen. In dat verband
hebben wij ook gezegd dat naar onze mening vele gemeenten de taken
opgesomd in artikel 209 van de huidige gemeentewet tot de taak van het
dagelijks bestuur zullen blijven rekenen. De raad kan echter besluiten
bepaalde taken aan zich te trekken. Op het college rust in het algemeen
de plicht te zorgen voor een goede dagelijkse gang van zaken. In die zin
heeft artikel 159 een enigszins normatieve betekenis. Het college zal
moeten oppakken wat de hand te doen vindt, maar zal zich daarbij ook
rekenschap moeten geven van het feit dat, meer dan voorheen, in het
gemeentelijk bestuur het primaat bij de raad ligt. Als duidelijk nieuwe
zaken worden opgepakt of accenten worden verlegd, is het raadzaam de
raad daarvan in een vroegtijdig stadium in kennis te stellen, opdat de raad
zonodig zijn wensen kenbaar kan maken en indien gewenst richting kan
geven.
Een wettelijke regeling die het gemeentebestuur marges wil geven om
een eigen, op de plaatselijke behoeften afgestemd, gemeentelijk beleid te
voeren en de raad daarbij het primaat toekent, kan nooit alle onduidelijkheid
uitbannen zonder tevens verstarring te introduceren. Zou gekozen worden
voor een wettelijke omschrijving van de dagelijks bestuurstaak van het
college, dan zou dit bovendien afbreuk doen aan het belangrijke uitgangspunt dat het primaat van de raad moet worden versterkt. Er zou ook een
meer dualistisch element worden geïntroduceerd. Immers, als de eigen
taken van het college gedetailleerd en limitatief worden omschreven,
moet de raad daar in beginsel niet aankomen. Naar wij eerder hebben
begrepen is dit niet hetgeen de aan het woord zijnde leden van de hier
genoemde fracties willen. Ook om deze redenen zijn wij van mening dat
niet tot een wettelijke opsomming van hetgeen tot de dagelijks bestuurstaak
behoort moet worden overgegaan.
Wij ervaren het niet als een punt van zorg dat er in de gemeenten enige
verschillen in de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college van
burgemeester en wethouders kunnen optreden. Een van de belangrijke
aspecten van de decentralisatie is juist dat bestuur zo dicht mogelijk bij
de burger moet worden uitgeoefend, omdat dat bestuur op dat niveau
kan worden toegesneden op de plaatselijke behoeften en wensen en
daarop ook beter kan inspelen. De ene gemeente is de andere niet. Het
toekennen van marges aan het gemeentebestuur impliceert dat de
invulling ervan per gemeente kan verschillen. Als in een gemeente
kennelijk behoefte is aan een intensieve bemoeienis van de raad met
bepaalde dagelijks bestuurstaken, moet dit mogelijk zijn. De raad zal
daarbij in het oog moeten houden dat zijn belangrijkste taak - het
aangeven van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid - niet in het
gedrang komt. Uiteindelijk moet echter de raad uitmaken hoe de gemeentelijke taken het best kunnen worden vervuld.
3.2.3. De zelfstandige

wethouder

De in het wetsvoorstel gemaakte keuze om niet over te gaan tot de
introductie van de mogelijkheid om bevoegdheden van het college aan
afzonderlijke wethouders te delegeren, werd door de leden van de
fracties van C D A . , P.v.d.A., S.G.P. en R.P.F, nadrukkelijk ondersteund.
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Deze leden hechtten, evenals wij, grote waarde aan het behoud van een
collegiale besluitvorming en aan de collectieve verantwoordelijkheid
daarvoor en wensten verkokering tegen te gaan. Eveneens konden deze
leden instemmen met de introductie van een wettelijke bepaling die het
mogelijk maakt dat het college bevoegdheden aan een afzonderlijke
wethouder mandateert. Alleen de leden van de D66-fractie ging het
wetsvoorstel in dit opzicht niet ver genoeg. Het zou zelfs minder ver gaan
dan in de praktijk van met name de grote steden reeds gebruikelijk was.
De brede steun voor de in het wetsvoorstel neergelegde systematiek,
waarbij wordt afgezien van de introductie van de mogelijkheid om aan
wethouders bevoegdheden te delegeren, maar waarin wel wordt voorzien
in de mogelijkheid van mandatering aan afzonderlijke wethouders,
verheugt ons. Anders dan de leden van de D66-fractie zijn wij van mening
dat er wel degelijk tegemoet wordt gekomen aan de in de praktijk
gebleken wensen van het lokale bestuur. De wethouders kunnen de hun
krachtens mandaat opgedragen taken zelfstandig uitoefenen. Het verschil
met een delegatie van bevoegdheden is vooral gelegen in het feit dat het
college als geheel uiteindelijk verantwoordelijk blijft en ook in concrete
gevallen kan ingrijpen als dat nodig wordt geoordeeld. Bij een delegatie
van bevoegdheden is dat niet het geval. In eerste instantie is dan de
afzonderlijke wethouder verantwoordelijk en kan het college er in voorkomende gevallen alleen op worden aangesproken dat de verantwoordelijkheid werd gedelegeerd, dat de delegatie wellicht onvoldoende geclausuleerd geschiedde en dat het delegatiebesluit niet werd ingetrokken. Op
grond van de reeds genoemde belangen van collegiale besluitvorming en
verantwoordelijkheid en van het tegenwicht bieden aan verkokering,
achten wij dit een niet gewenste situatie.
In antwoord op de vraag van de leden van de S.G.P.fractie naar de
noodzaak van een wettelijke basis voor mandaatverlening aan leden van
het college merken wij het volgende op. Een wettelijke basis voor
mandaatverlening aan afzonderlijke wethouders is naar onze mening
nodig, omdat het de vraag is of zonder deze basis rechtsgeldig aan
wethouders kan worden gemandateerd. In de memorie van toelichting
(blz. 58) werd reeds op dit aspect gewezen. De voor een mandaatverlening
toch betrekkelijk cruciale voorwaarde van de aanwezigheid van een
ondergeschiktheidsrelatie ontbreekt immers in de verhouding wethoudercollege. Er zijn naar onze mening echter voldoende andere mogelijkheden
voor het college om de afzonderlijke wethouders in geval van mandaatverlening te beïnvloeden. Daarom achten wij het redelijk dat langs deze
weg wordt tegemoetgekomen aan de in de praktijk gebleken behoefte de
afzonderlijke wethouders met enige zelfstandigheid delen van de collegetaken te laten behartigen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af aan welke soorten
mandaat moest worden gedacht. Zij waren van mening dat het gezien het
beginsel van de collegiale besluitvorming, toch primair om uitvoeringsmandaten zou moeten gaan.
Wij achten geen redenen aanwezig om een van de vormen van mandaatverlening uit te sluiten, omdat bij alle vormen van mandaatverlening
het college toch de bevoegdheid behoudt zich, indien nodig, in het
algemeen of in concrete gevallen met de zaken in te laten. Het kan dus
zowel om uitvoeringsmandaten, beslissingsmandaten of ondertekeningsmandaten gaan.
De aan het woord zijnde leden waren voorts van mening dat ten
behoeve van een goede taakafbakening geen twijfel mag bestaan over de
wijze van besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders.
In de jurisprudentie zijn gevallen aan de orde geweest waarbij twijfel was
gerezen over deze vraag. Zij noemden als voorbeeld het «telefonisch
vergaderen» en vroegen zich af op welke wijze het college in het nieuwe
systeem kan besluiten.
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Om twijfel uit te sluiten zijn in artikel 56 van het wetsvoorstel, dat voor
het overige in belangrijke mate overeenstemt met het huidige artikel 98,
de woorden «in de vergadering» toegevoegd en de oproepingsbriefjes
geschrapt. Daardoor wordt duidelijk dat de wettelijke vereisten in dit
artikel opgenomen uitsluitend slaan op de vergaderingen van het college
en niet uitsluiten dat beslissingen van het college ook op andere wijze, bij
voorbeeld niet in vergadering, maar krachtens mandaat of langs de weg
van telefonisch overleg, worden genomen. In de memorie van toelichting
op artikel 56 wordt dit ook uiteengezet. De hoofdregel blijft dat besluiten
zoveel mogelijk in de collegevergadering worden genomen.
De leden van de C.D.A.fractie informeerden in hoeverre de individuele
wethouder de gemeente kan binden, met name in civielrechtelijke zin.
Wij stellen in dit verband voorop dat de burgemeester ingevolge artikel
170 degene is die de gemeente vertegenwoordigt bij het verrichten van
privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover hij die vertegenwoordiging
niet aan een ander heeft opgedragen. Dat kan een wethouder zijn, die dan
de gemeente aldus civielrechtelijk kan verbinden.
Ook afgezien hiervan is het denkbaar dat uit handelingen van een
wethouder voor de gemeente een civielrechtelijke binding voortvloeit. De
mate van binding is echter sterk afhankelijk van de omstandigheden. In
dit verband zijn tenminste de volgende twee uitspraken van de Hoge
Raad van belang.
In het geval waarin twee wethouders toezegden te zullen bevorderen,
dat door de gemeenteraad besloten zou worden dat een bepaald pand
voor een bepaalde prijs zou worden gekocht, meende de Hoge Raad dat
«in elk geval, indien een wethouder aanvankelijk overeenkomstig de
toezegging heeft gehandeld en gestemd en hij, eerst nadat het besluit
desondanks in andere zin was uitgevallen, in een volgende vergadering
voor de handhaving van dit eenmaal genomen besluit heeft gestemd,
- behoudens bijzondere omstandigheden - geen aansprakelijkheid van de
gemeente op niet-nakoming van de toezegging (zal) kunnen worden
gegrond» (HR 1 mei 1987, AB 1987, 1370).
Onder omstandigheden zullen gedragingen van een wethouder een aan
de gemeente toe te rekenen onrechtmatige daad kunnen opleveren,
namelijk wanneer zij in het maatschappelijk verkeer gelden als gedragingen
van de gemeente (HR 6 april 1979, NJ 1980, 34).
Stelt een wethouder, aldus handelend, het college voor een fait
accompli, dan is daar voor dat geval niets meer aan te doen. Is een
wethouder, wat dit betreft, voor de toekomst niet in het gareel te krijgen,
dan rest slechts het uiterste middel van ontslag door de raad wegens
verlies van vertrouwen.
De voorgestelde regeling van mandaat heeft civielrechtelijk deze
betekenis dat bij een formeel aan een wethouder verleend mandaat
buiten twijfel is dat de wethouder, krachtens dit mandaat optredende,
bevoegd handelt namens het college.
Op de door de leden van de C.D.A. fractie zowel in dit hoofdstuk als in
hoofdstuk 4 aan de orde gestelde delegatie van bevoegdheden aan
ambtenaren zullen wij bij de behandeling van paragraaf 4.2., delegatie en
mandaat, nader ingaan.
Ook voor de leden van de P.v.d.A.-fractie was het handhaven van het
collegiale bestuur een belangrijk uitgangspunt. Zij deelden de mening dat
niet tot het mogelijk maken van delegatie van taken aan afzonderlijke
wethouders moet worden overgegaan en dat via mandaatverlening op
een meer verantwoorde wijze ruimte kan worden geboden aan de
individuele wethouder.
Deze leden bepleitten, in navolging van de Wiardi Beekman stichting, in
het wetsvoorstel op te nemen dat de leden van het college te zamen en
afzonderlijk verantwoording verschuldigd zijn voor het «door hen»
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gevoerde bestuur. Deze redactie verdiende naar hun oordeel de voorkeur,
omdat het afleggen van verantwoording door een wethouder ook mogelijk
en wenselijk kan zijn in gevallen waarin het collegebeleid niet als zodanig
aan de orde is. Zij noemden daarbij als voorbeelden het lidmaatschap van
een lid van het college van een orgaan dat is ingesteld bij gemeenschappelijke regeling, het zijn van bestuurslid of commissaris van een rechtspersoon of het optreden als voorzitter van een commissie. Ook zou de
voorgestelde redactie zuiverder de feitelijke situatie weergeven indien
aan een wethouder een mandaat gegeven is.
De aan het woord zijnde leden stelden een wijziging van de redactie
van artikel 168 voor, omdat zij van mening zijn dat er in de door hen
genoemde gevallen sprake is van niet door het college gevorderd bestuur
en dat mitsdien het gevaar dreigt dat deze taakuitoefeningen buiten de
verantwoordingsplicht vallen.
Naar onze mening kan alleen van niet door het college gevoerd bestuur
sprake zijn bij de benoeming van een wethouder door de raad of door het
algemeen bestuur van een intergemeentelijk lichaam in het algemeen
bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur van een intergemeentelijk
openbaar lichaam. De wethouder wordt daarin meestal benoemd op
grond van zijn hoedanigheid van raadslid. In de overige door de leden van
de P.v.d.A.-fractie genoemde gevallen is er naar onze mening steeds
sprake van een vertegenwoordiging van het college of van de uitoefening
van bevoegdheden in mandaat en moet het handelen het college worden
toegerekend. In deze gevallen is de betrokken wethouder of burgemeester
dan ook verantwoording verschuldigd aan de raad, omdat er sprake is van
door het college gevoerd bestuur. Het begrip «het door het college
gevoerde bestuur» ziet immers op alle bestuur dat het college juridisch
kan worden toegerekend.
Resteert de vraag of de leden van het college bij handhaving van de in
het wetsvoorstel opgenomen redactie van artikel 168, eerste lid, in geval
van benoeming in het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van een
openbaar lichaam, door de raad voor hun taakuitoefening ter zake ter
verantwoording kunnen worden geroepen. De aan het woord zijnde leden
kan worden toegegeven dat artikel 168 niet voorziet in een verantwoordingsplicht voor deze individuele taakuitoefening. Dit is echter ook niet
nodig, want de verantwoording voor deze bijzondere taakuitoefening
wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In artikel 16,
derde lid, van deze wet is geregeld dat de gemeenschappelijke regeling
bepalingen moet inhouden over de wijze waarop een lid van het algemeen
bestuur van het openbaar lichaam of een lid van het gemeenschappelijk
orgaan door de raad, die dit lid heeft aangewezen, ter verantwoording kan
worden geroepen. Deze bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen
moet worden beschouwd als een lex specialis ten opzichte van de
algemene bepaling die in de Gemeentewet is opgenomen. Zij geeft voor
de genoemde gevallen een verruiming van de algemene in de Gemeentewet
opgenomen verantwoordingsplicht, omdat er zonder deze bepaling een
hiaat in de verantwoording ten opzichte van de raad zou zijn.
Wij zijn van mening dat er op deze wijze voorzien is in een sluitend
systeem voor de verantwoording van de leden van het college aan de
raad. Overname van de suggestie van de leden van de P.v.d.A. fractie is
mitsdien niet nodig. Bovendien wekt de terminologie «het door hen
gevoerde bestuur» de niet terechte indruk dat er naast het door het
college gevoerde bestuur en de bijzondere, door de Wet gemeenschappelijke regelingen bestreken gevallen, nog sprake zou zijn van andere
situaties waarin de leden van het college taken uitoefenen die het college
niet kunnen worden toegerekend.
3.2.4. De collegevorming
De leden van de CD.A-fractie drongen aan op een bezinning van de
wetgever op de vraag of op meer dwingende wijze de collegevorming
bepaald zou moeten worden door het monistische karaktervan de
Gemeentewet.
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De leden van de P.v.d.A.fractie constateerden dat de politisering van
het gemeentelijk bestuur mede geleid heeft tot een versterking van de
gemeenteraad als politiek forum. De positie van de raad, alsmede van
raadsminderheden, werd naar hun mening ook versterkt doordat beleidsalternatieven werden aangegeven en collegeprogramma's werden
opgesteld. Zij toonden zich dan ook geen voorstander van het in de
Gemeentewet vastleggen van bepalingen betreffende de collegevorming.
Programcolleges op brede basis en op smalle basis hebben beide hun
voor- en nadelen. Wat het meest verkieslijk is, hangt af van wat de
politieke partijen ter plaatse scheidt en bindt.
Naar de mening van het lid van de G.P.V-fractie pasten meerderheidscolleges, waarbij bepaalde fracties om politieke redenen bij voorbaat
worden uitgesloten, niet bij een gemeentelijk bestel, waarin het primaat
bij de raad berust. Niettemin achtte hij een wettelijk verbod van zulke
colleges niet op zijn plaats.
In de memorie van toelichting werd reeds ruime aandacht besteed aan
het politiseringsproces en de invloed daarvan op onder meer de collegevorming en het functioneren van colleges van burgemeester en wethouders.
Met de leden van de P.v.d.A.-fractie zijn wij van mening dat dit proces in
veel gevallen ook heeft bijgedragen tot een versterking van de positie van
de raad. Wij beschouwen de toegenomen politieke bewustwording als
een verworvenheid. Een gevolg ervan is dat vaker duidelijke keuzes voor
een bepaalde politieke samenwerking in colleges worden gemaakt. Soms
resulteert dit in een college dat steunt op een brede basis in de raad,
soms op een college met slechts een smalle basis. Terecht wijzen de
leden van de P.v.d.A.-fractie erop dat beide collegevormen zowel voorals nadelen hebben.
Naar onze mening is het onderscheid tussen colleges met een brede
basis in de raad (waaronder ook de zogenaamde afspiegelingscolleges)
en colleges met een smallere basis meer gradueel dan principieel van
aard. Met de leden van de fracties van P.v.d.A. en G.P.V. zijn wij van
mening dat er geen taak voor de wetgever is weggelegd om op dit punt
regulerend op te treden. De meest wenselijke samenstelling van een
college moet door het politieke klimaat en de politieke verhoudingen ter
plaatse worden bepaald.
Het is overigens geenszins zo dat afspiegelingscolleges per definitie
meer monistisch zijn dan andere collegevormen en om die reden zouden
moeten worden bevorderd. Als met monisme wordt bedoeld dat het
zwaartepunt van het gemeentelijk beleid bij de raad moet liggen, is het
ook bij colleges met een smalle basis in de raad vaak zo dat het college
zich veel gelegen laat liggen aan de wensen van die smalle meerderheid.
In die zin kan dan worden gezegd dat de raad, althans de meerderheid
van de raad, veel invloed op het gemeentelijk beleid heeft. Bij colleges op
brede basis of afspiegelingscolleges kan dat ook het geval zijn, maar het
behoeft niet. Het college kan zich daar onafhankelijker van de raad
opstellen, omdat met wisselende raadsmeerderheden kan worden
bestuurd. Of dit tot een versterkte positie van de raad leidt, is de vraag.
Veel hangt van de opstelling van de raad af.
Door de leden van alle fracties behalve die van P.P.R. en R.P.F.,
alsmede door de VNG werden twijfels geuit ten aanzien van het nut en de
wenselijkheid van het wettelijk verplicht stellen van een overlegbijeenkomst
voorafgaande aan de benoeming van wethouders, als voorzien in artikel
36, tweede tot en met vijfde lid.
De leden van de C.D.A. fractie vreesden dat de bepaling gemakkelijk
zou verworden tot een formaliteit en zelfs zou kunnen bijdragen tot
politisering en verharding van de verhoudingen. Zij vroegen zich af of niet
alle fracties het recht zouden moeten krijgen om deel te nemen aan het
programmatische overleg over de collegevorming.
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De leden van de P.v.d.A.fractie wezen een wettelijke verplichting tot
fractieberaad, voorafgaande aan de wethoudersverkiezing, af. Bepalend
achtten zij het politieke klimaat ter plaatse en de verhoudingen tussen de
verschillende fracties. Een Gemeentewet diende in dit opzicht niet
bevoogdend te zijn.
Ondanks de twijfel aan de effectiviteit van de voorgestelde overlegbijeenkomst en het risico dat een dergelijke bijeenkomst al gauw tot een
schijnvertoning verwordt, neigden de leden van de V.V.D.-fractie op
grond van de achterliggende, door hen ondersteunde, bedoeling ervan
vooralsnog tot de mening dat «als de bepaling al niet baat, zij in ieder
geval niet schaadt».
De leden van de D66-fractie betwijfelden het nut van een wettelijk
voorgeschreven overlegbijeenkomst en zouden de regeling van de
procedure aan de gemeenten zelf willen overlaten.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af in hoeverre de wettelijke
regeling betreffende de overlegbijeenkomst werkelijk een waarborg voor
de betrokkenheid van alle fracties zou kunnen betekenen. Zij achtten de
kans groot dat het beleggen van de bijeenkomst als een door niemand
gewenste formaliteit zal worden beschouwd en vestigden voorts de
aandacht op de moeilijke positie waarin de burgemeester kan worden
gebracht.
Ondanks de zijns inziens sympathieke bedoeling van artikel 36, twijfelde
het lid van de G.P.V.-fractie aan de realiteitswaarde ervan.
Het lid van de P.S.P.fractie beschouwde het in artikel 36, tweede en
volgende leden, vervatte voorschrift als een «nodeloze betutteling», die
slechts ten doel had het tot stand komen van afspiegelingscolleges te
bevorderen en een normale coalitievorming te bemoeilijken.
In reactie op de in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen, wijzen
wij er allereerst op dat de voorschriften neergelegd in artikel 36, tweede
tot en met vijfde lid, te beschouwen zijn als een vrucht van de tijd waarin
de voorbereidingen voor een nieuwe Gemeentewet een belangrijke
nieuwe impuls kregen door de activiteiten van de Werkgroep herziening
gemeentewet. Het was een tijd waarin de politisering op gemeentelijk
niveau krachtig naar voren kwam. Programcolleges, al dan niet steunend
op een brede basis, werden gevormd. De bepaling werd opgenomen
zowel om de in de raad vertegenwoordigde fracties de vrijheid te laten de
ter plaatse meest gewenste collegevorm te kiezen, als ook om de
belangen van de raadsminderheden daarbij veilig te stellen.
Wij hebben ons de kritiek die door de leden van de verschillende
fracties alsmede door de VNG en ook in de literatuur naar voren werd
gebracht, ter harte genomen en ons afgevraagd of het opnemen van een
dergelijke bepaling in de Gemeentewet nu nog wenselijk en noodzakelijk
is. Daarbij hebben wij de ervaringen in de bestuurspraktijk betrokken.
Deze wijzen uit dat ook in gemeenten waar keuzes werden gemaakt die
nogal afweken van wat tot dan toe gebruikelijk was, na verloop van tijd
ook andere inzichten weer door kunnen breken. Een wettelijke bepaling
bleek daarvoor niet nodig.
Ook hebben wij ons gerealiseerd dat de burgemeester door de in artikel
36 opgenomen voorschriften inderdaad in een ongelukkige positie kan
worden gemanoeuvreerd. Als het politieke klimaat in een gemeente op
een bepaald moment zo is dat de dienst wordt uitgemaakt door een
meerderheid die aan de belangen van de minderheid voorbij gaat, heeft
het beleggen van een overlegbijeenkomst als door de wet geëist geen zin.
In een dergelijke situatie is het van veel groter belang dat tijdens de
zittingsperiode van de raad de burgemeester zijn bevoegdheden en
gewicht als voorzitter van de raad en als voorzitter van het college
aanwendt om duidelijk te maken dat in een goed democratisch bestuur
ook rekening wordt gehouden met de inbreng en belangen van minderheden in de raad.
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Op grond van het voorgaande zijn wij bij nader inzien van mening dat
de voorschriften opgenomen in het tweede tot en met het vijfde lid van
artikel 36 beter kunnen worden geschrapt. Als er behoefte is aan overleg
voorafgaande aan de wethoudersbenoeming kunnen de partijen dat zelf
organiseren. Wij hebben deze wijziging in de nota van wijziging verwerkt.
3.2.5. De belangrijkste andere voorgestelde maatregelen met betrekking
tot het college van burgemeester en wethouders
Wethouders benoemd door en uit de raad; ontslag

wethouder

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en G.P.V. betuigden
uitdrukkelijk hun instemming met het feit dat in het voorliggende voorstel
de eis wordt gehandhaafd dat de wethouders door en uit de raad worden
gekozen. De leden van de C.DA.-fractie vonden dit zeer wel passen in het
monistische karaktervan de Gemeentewet.
De leden van de fractie van D66 betreurden het echter dat geen
mogelijkheid werd geschapen om wethouders van buiten de raad te
benoemen.
In de memorie van toelichting werd reeds aangegeven waarom het
voorstel van de Werkgroep herziening gemeentewet tot introductie van
de mogelijkheid om bij vervulling van een tussentijdse vacature een
wethouder van buiten de raad te benoemen, werd afgewezen. Kortheidshalve verwijzen wij naar die motivering, omdat wij deze ook nu nog
doorslaggevend achten.
De in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid dat aan de wethouders
ook collectief ontslag kan worden verleend, kreeg nadrukkelijk de
instemming van de leden van de P.v.d.A.-fractie, alsmede van het lid van
de G.P.V.-fractie dat het belang van de collegialiteit van bestuur onderstreepte.
De leden van de C.D.A.-fractie koesterden echter nog enkele bedenkingen en achtten een nadere uiteenzetting geboden. Met name vroegen zij
zich af of dit niet een versterking van het dualistische element in het
gemeentebestuur betekende.
Wij zien niet in dat de mogelijkheid van collegiaal ontslag noodzakelijkerwijs een versterking van het dualistisch element met zich brengt. Als
er, zoals wij reeds eerder hebben betoogd, bij monisme van uit wordt
gegaan dat er sprake is van een zwaartepunt in het gemeentelijk bestuur
bij één orgaan, namelijk bij de raad, dan volgt daar tevens uit dat dit bij
dualisme niet of althans veel minder het geval is. Daar is veeleer sprake
van een evenwicht tussen beide gemeentelijke organen, raad en college
van burgemeester en wethouders, en misschien zelfs van enig overwicht
van het college.
Naar onze mening kan, als er in termen van monisme en dualisme moet
worden geredeneerd, op goede gronden worden verdedigd dat bij de
introductie van de mogelijkheid van een collectief ontslag van wethouders
eerder het monistisch element in het gemeentebestuur wordt versterkt.
Immers, de raad krijgt in de verhouding tot het college het primaat. Als
de raad het vertrouwen in het beleid van het college als geheel heeft
verloren, kan de raad daar nu iets aan doen door de wethouders te
ontslaan en nieuwe wethouders te kiezen. Wij beschouwen de mogelijkheid
tot het verlenen van collectief ontslag dan ook als een noodzakelijk
complement van ons uitgangspunt dat de positie van de raad ten opzichte
van het college moet worden versterkt.
Regeling

bestuursvacuüm

De leden van de C.D.A.-fractie vestigden de aandacht op het tweede lid
van het voorgestelde artikel 4 1 . Zij vroegen zich af of, gelet op de
memorie van toelichting, het hierin bepaalde er niet toe zou leiden dat de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19403, nr. 10

77

termijn voor collegevorming wordt verlengd. Zij vreesden voorts dat het
bepaalde in het tweede lid zou kunnen leiden tot moeizamere politieke
onderhandelingsprocessen. Ook de leden van de V.V.D.fractie signaleerden dat de motivering in de memorie van toelichting wel eens zou kunnen
gaan functioneren als een kapstok voor een al te traag verloop van de
collegeonderhandelingen. De tijdsdruk zou als minder drukkend kunnen
worden ervaren. Niettemin waren zij van oordeel dat de regeling in een
lacune voorzag.
Naar ons oordeel is er voor de door de leden van de fracties van C.D.A
en V.V.D. geuite zorg weinig aanleiding. Zoals inde memorie van toelichting
reeds is verwoord, ligt aan betreffende bepaling de wenselijkheid ten
grondslag een bestuursvacuüm op gemeentelijk niveau te vermijden. Die
wenselijkheid lijkt ons onomstreden, de leden van de V.V.D.-fractie geven
dat ook aan. De gekozen oplossing bergt naar onze mening de door de
aan het woord zijnde leden gesignaleerde gevaren niet in zich. Wij
verwachten geen frequente toepassing van artikel 4 1 , tweede lid. Een
spoedige collegevorming is ook voor de gemeente zelf van groot belang.
Bij voorbeeld met het oog op de voorbereiding van de begroting, maar
ook - meer in het algemeen - voor de bestuurskracht van de gemeente.
Immers, verwacht mag worden dat belangrijke beleidsbeslissingen niet
zullen worden genomen gedurende de tijd dat het college nog niet
voltallig is of er zelfs nog geen nieuw college is.
Artikel 4 1 , tweede lid, moet eerder worden gezien als een sanctie op
het niet tijdig benoemen van wethouders, dan als een legalisering
daarvan. Een situatie waarin de burgemeester enige tijd collegebevoegdheden kan uitoefenen is voor de gemeenteraad niet aantrekkelijk.
Wij achten de wettelijke termijn van 41 dagen voor de collegevorming
toereikend om in de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad over
te kunnen gaan tot verkiezing van de wethouders. Wij voelen ons in de
mening gesterkt door de uitkomsten van een door de Afdeling SociaalGeografisch en Bestuurskundig Onderzoek van de VNG verricht onderzoek
(«Termijn collegevorming», december 1986). Dit onderzoek wijst uit dat
de in 1985 doorgevoerde termijnverkorting van ongeveer 90 tot 41 dagen
(Wet van 6 juni 1985, Stb. 333) in het algemeen geen aanleiding tot
problemen heeft gegeven.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen nog of bij een zeer lange
termijnoverschrijding toepassing zou kunnen worden gegeven aan artikel
132, vijfde lid, laatste volzin van de Grondwet. Erg waarschijnlijk leek dat
deze leden niet, omdat toch niet gezegd kan worden dat de burgemeester
dan zijn taak ingevolge artikel 4 1 , tweede lid, grovelijk verwaarloost.
Naar ons oordeel is het niet uitgesloten dat, indien de raad gedurende
zeer lange tijd nalaat wethouders te benoemen, de wetgever inderdaad
toepassing geeft aan de laatste volzin van artikel 132, vijfde lid, van de
Grondwet. De grond daarvoor zal dan evenwel niet zijn een grove
taakverwaarlozing door de burgemeester - hij verwaarloost geen taak - ,
maar door de raad. De raad weigert in dat geval immers langdurig de
wettelijke opdracht tot het benoemen van wethouders uit te voeren, een
weigering die op den duur fnuikend is voor het functioneren van het
gemeentelijk bestel.
Wij zien, zo antwoorden wij de aan het woord zijnde leden, artikel 4 1 ,
tweede lid, niet als een toepassing van artikel 132, vijfde lid, van de
Grondwet. Het enkele feit dat de raad er niet in zou slagen in zijn eerste
vergadering de wethouders te benoemen, is onvoldoende reden om
onmiddellijk van taakverwaarlozing te spreken. Deze kwalificatie komt pas
aan de orde als zou blijken dat een raad met zoveel woorden weigert tot
benoeming over te gaan. Voor die gevallen is artikel 4 1 , tweede lid, niet
geschreven. Deze bepaling geeft een voorziening voor de situatie dat de
college-onderhandelingen zodanig verlopen dat men het in artikel 36
bedoelde tijdstip niet haalt en de benoeming pas korte tijd na de eerste
vergadering kan plaatsvinden
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Bezoldiging van wethouders, neveninkomsten, nevenfuncties,
bare betrekkingen, het instituut van duo-wethouder

onverenig-

De leden van de V.V.D-fractie wezen erop, dat met betrekking tot de
rechtspositie van de wethouder weliswaar enkele niet onbelangrijke
resultaten zijn geboekt, maar dat voortgezet overleg nodig is ten aanzien
van een aantal nog niet vervulde desiderata.
De discussie over de materiële rechtspositie van de wethouder heeft
ook naar onze mening een aantal belangrijke verbeteringen opgeleverd.
Geen overeenstemming kon echter worden bereikt over een voorstel,
door de VNG ingebracht, om de wedde van de wethouder af te stemmen
op 80% van de burgemeesterswedde. Een ander geschilpunt betreft de
door de leden van de C.D.A.-fractie aan de orde gestelde vraag, waar de
zogenaamde fulltime-grens - het inwonertal, waarboven gemeenten de
wethoudersfunctie als een volledige dagtaak kunnen bezoldigen - moet
worden gelegd. Bij eerdere gelegenheden, alsmede in het artikelsgewijze
deel van deze memorie bij artikel 35, hebben wij erop gewezen dat een
algemene verbetering van de materiële rechtspositie van de wethouders
mede om financiële redenen niet onze hoogste prioriteit heeft. In het
artikelsgewijze deel van deze memorie bij artikel 43 wordt overigens aan
de materiële positie van wethouders, mede in verband met de uitoefening
van nevenfuncties, ruimer aandacht besteed.
In het ontwerp-deelakkoord BiZa-VNG wordt overigens nog een aantal
concrete knelpunten gesignaleerd waarvoor naar oplossingen wordt
gezocht. Deze zullen in de in paragraaf 3.1.5. genoemde notitie aan de
orde worden gesteld.
De leden van de V.V.D.fractie en het lid van de R.P.F.-fractie stelden
artikel 43 van het wetsvoorstel aan de orde. Wij zullen op deze vragen
ingaan in het artikelsgewijze deel van deze memorie.
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat het instituut van de
deeltijd-wethouder tal van principiële en praktische voordelen heeft, maar
evenzo talloze principiële en praktische nadelen. Zij namen daarbij in
aanmerking dat de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen in
politieke functies nog altijd zeer onevenwichtig is. Dat geldt ook voor de
wethoudersfunctie. Die functie houdt met name in de wat grotere
gemeenten in het algemeen een arbeidstijd in van 40 uur per week of
meer, hetgeen volgens de aan het woord zijnde leden betekent dat zo'n
full-time wethouderschap niet of vrijwel niet gecombineerd kan worden
met de praktische verantwoordelijkheid en zorg voor een gezin. In de
samenleving zou de onjuiste en onbillijke rolverdeling tussen mannen en
vrouwen betekenen dat vooral vrouwen er van weerhouden worden
beschikbaar te zijn voor het wethouderschap.
Vervolgens noemden zij aan de hand van het rapport «Meer gemeente,
minder staat» een aantal voor- en nadelen van de uitoefening van de
wethoudersfunctie in deeltijd en verzochten de regering uitvoerig in te
gaan op het vraagstuk van het duo-wethouderschap, gezien in het kader
van het landelijk emancipatiebeleid. Mede op grond van deze beschouwingen zouden deze leden later hun standpunt bepalen.
Ook de leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar onze opvatting
over de wethoudersfunctie in deeltijd uitgeoefend. Zij deden dit, evenals
de leden van de D66-fractie, in het artikelsgewijze deel van het voorlopig
verslag bij artikel 35.
De leden van de D66-fractie brachten onder de aandacht dat van
verschillende zijden de gedachte is geopperd om een zogenaamd
«deeltijd-wethouderschap» mogelijk te maken. Daarmee wordt verdere
uitbreiding van het aantal wethouders bedoeld, ter vermindering van het
aantal te besteden uren per persoon en met navenante verlaging van de
bezoldiging.
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Wegens de nauwe verwantschap tussen de vragen van de leden van
genoemde fracties behandelen wij deze hier gezamenlijk. Ter bepaling
van de gedachten noemen wij eerst een aantal varianten, die bij een
splitsing van wethoudersfuncties denkbaar zijn. De eerste variant is, dat
een of meer functies over meer personen worden verdeeld, terwijl de
overige functies ongedeeld blijven. Een tweede, eigenlijk sub-variant van
de eerste, is de eigenlijke duo-functie, hetgeen betekent dat twee
personen op één vacature worden benoemd. Gezamenlijk behartigen zij
de taken en zijn daarvoor ook gezamenlijk verantwoordelijk. Een derde
variant is de zogenaamde arbeidsduurverkortingvariant, waarbij beschikbare functies over meer personen worden verdeeld in even grote delen.
Dit betekent bij voorbeeld dat niet 6 wethouders voor 100% zitting
hebben in één gemeente, maar 8 wethouders voor 75%.
Omtrent de mogelijkheid van deeltijdsplitsing van de functies van
wethouders en gedeputeerden heeft een intradepartementale werkgroep
een rapport uitgebracht dat op 30 augustus 1982 om advies werd
toegezonden aan verschillende instanties. De advisering was over het
algemeen genuanceerd van aard. Het meest positieve accent kwam te
liggen op de zogenaamde arbeidsduurverkortingvariant.
Zowel in bestuurlijk als in organisatorisch opzicht kunnen verschillende
voordelen van een deeltijdsplitsing van de wethoudersfunctie worden
genoemd, bij voorbeeld de grotere selectiemogelijkheid. Er kan immers
ook geput worden uit het arsenaal van personen dat de functie alleen in
deeltijd wil uitoefenen. Voorts kan worden gewezen op het voorts naar
onze mening belangrijke emancipatie-aspekt. Het emancipatiebeleid is er
onder meer op gericht het aantal vrouwen in functies binnen het openbaar
bestuur te vergroten. Niet onbelangrijk is ook dat bij een splitsing van
wethoudersfuncties de wethouders in de gelegenheid blijven hun blikveld
te verruimen, doordat zij naast het wethouderschap in deeltijd meer tijd
beschikbaar hebben om andere activiteiten te ontplooien. Een ander
voordeel kan zijn dat de getalsverhoudingen tussen de politieke groeperingen uit de raad meer verfijnd in de samenstelling van het college tot
uitdrukking kunnen komen.
Er zijn echter ook nadelen aan een splitsing van wethoudersfuncties
verbonden. Allereerst kan de communicatie in het college er negatief
door worden beïnvloed. Er zal informatie-overdracht tussen meer
personen moeten plaatsvinden, die er bovendien niet altijd zijn. Voorts
kan de behartiging van dezelfde taken door verschillende personen de
onderlinge afstemming en afweging moeilijker maken, zeker in het geval
dat de parttime wethouders die samen één portefeuille beheren niet van
dezelfde politieke kleur zijn. Het is niet denkbeeldig dat daardoor een
zwaarder accent komt te liggen op de coördinerende taak van de burgemeester. Een taakverzwaring voor het ambtelijk apparaat kan er eveneens
het gevolg van zijn. De krachtsverhouding tussen dagelijks bestuur en
vertegenwoordigend orgaan wordt gewijzigd naarmate meer raadsleden
een deeltijd-functie als wethouder gaan bekleden. Binnen het college kan
de weging van de stemmen van de verschillende soorten wethouders tot
problemen aanleiding geven. Ook kunnen zich problemen voordoen bij
tussentijdse vacaturevervulling. Tenslotte is het niet onmogelijk dat er
zogenaamde tweederangs bestuurders gaan ontstaan. Dit zou afbreuk
doen aan het collegiaal bestuur.
Naast de organisatorische en bestuurlijke implicaties in positieve en
negatieve zin, kan ook nog gewezen worden op de financiële consequenties.
Een gemeente met een of meer gesplitste wethoudersfuncties zal altijd
voor meer kosten komen te staan dan een gemeente die dat niet heeft.
Wij zijn van mening dat bij de besluitvorming op dit punt ook de
signalen uit de praktijk zullen moeten meewegen. Slechts weinig signalen
hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken tot nu toe bereikt. Zij zijn
op de vingers van één hand te tellen.
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De argumenten voor en tegen afwegende komen wij tot de conclusie
dat de realisatie van een splitsing van de wethoudersfuncties ons op dit
moment nog niet aanspreekt. Op grond van de zojuist genoemde nadelen
en van het feit dat de huidige bestuurspraktijk kennelijk niet tot wijzigingen
noopt, menen wij artikel 35 van het onderhavige voorstel te moeten
handhaven, zij het in een om andere redenen aangepaste vorm. Het lijkt
ons verstandiger af te wachten of, en zo ja hoe, de behoefte aan gesplitste
wethoudersfuncties zich verder ontwikkelt en aan de hand daarvan in een
later stadium eventueel een wetswijziging voor te bereiden die dan
desgewenst kan worden toegesneden op een of meer splitsingsvarianten.
Op de vragen van de leden van de V.V.D.-fractie en van het lid van de
R.P.F.-fractie betreffende de neveninkomsten van wethouders wordt in
het artikelsgewijze deel van deze memorie bij artikel 43 ingegaan.
3.3. De burgemeester
3.3.1.

Algemeen

Met genoegen lazen wij dat de leden van de CD.A-fractie het eens
waren met het voorstel de belangrijkste elementen van de procedure die
gevolgd wordt bij de benoeming van de burgemeester in de wet vast te
leggen. Deze leden waren met ons van oordeel dat de taak van de
commissaris der Koningin in de benoemingsprocedure als een rijkstaak
moet worden gekwalificeerd. Zij vroegen zich evenwel af of dit in het
wetsvoorstel wel voldoende tot uiting komt.
Wij menen dat met de voorgestelde wettekst misverstanden op dit punt
uitgesloten moeten worden geacht. Het tweede lid van artikel 63 van het
voorstel bepaalt dat de commissaris der Koningin van elke door benoeming
te vervullen plaats een met redenen omklede aanbeveling opmaakt
volgens «een door de regering gegeven ambtsinstructie». Zoals uit de
tekst zelf en uit de daarop gegeven toelichting blijkt, biedt dit tweede lid
de door artikel 126 van de Grondwet geëiste wettelijke basis voor een
door de regering aan de commissaris te geven ambtsinstructie met
betrekking tot diens taak bij burgemeestersbenoemingen.
De wetshistorie van artikel 126 Grondwet, waar de leden van de fractie
van het C D A . in hun bijdrage aan het voorlopig verslag naar verwezen,
heeft bij de redactie van het tweede lid van artikel 63, een duidelijk
richtsnoer gegeven. Voor zover hier van belang roepen wij in herinnering
dat bij de algehele grondwetsherziening de regering aanvankelijk een
andere bepaling met betrekking tot het zijn van rijksorgaan van de
commissaris der Koningin voor ogen stond dan thans in artikel 126 van
de Grondwet is vervat. Artikel 7.4 van het grondwetsontwerp 13 990
(inzake provincies en gemeenten) luidde: «De commissaris van de Koning
is voorts belast met de uitvoering van door de regering gegeven opdrachten».
Door deze bepaling, die in gemoderniseerde vorm aansloot op artikel
150, eerste lid, van de toen vigerende Grondwet, werd de positie voor de
commissaris der Koningin als rijksorgaan grondwettelijk gecontinueerd.
Door aanneming van het amendement-Faber heeft artikel 7.4 evenwel de
redactie gekregen van thans artikel 126 van de Grondwet, waardoor de
grondwettelijke verankering van de positie van de commissaris als
rijksorgaan werd beëindigd. De uitdrukkelijke bedoeling van dat artikel,
zoals onder meer samengevat in de memorie van antwoord op het
verslag van de Eerste Kamer bij grondwetsontwerp 13 990 (kamerstukken
I, 1979-1980 nr. 10a, blz. 8) was evenwel de gewone wetgever de
mogelijkheid te bieden een voorziening te treffen waardoor het aspect
van rijksorgaan in het ambt van commissaris der Koningin ook voor de
toekomst zou worden gehandhaafd. Deze voorziening zou hierin bestaan
dat de wetgever zou kunnen bepalen dat de commissaris wordt belast
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met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie. Met
andere woorden, de wetgever dient de regering te machtigen een
instructie voor de commissaris der Koningin vast te stellen met betrekking
tot de taken waarvan de wetgever het geboden acht dat de commissaris
deze als rijksorgaan zal vervullen.
Artikel 63 van het voorstel, dat de Raad van State in zijn advies geen
aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen, geeft hieraan
vorm wat betreft de taak van de commissaris bij burgemeestersbenoemingen. Uit de term «ambtsinstructie» daarin, overgenomen uit artikel
126 van de Grondwet, blijkt, naast de duidelijke wetsgeschiedenis, dat
het hier gaat om de commissaris als rijksorgaan. Immers, in ons rechtsstelsel is het uitgesloten dat de regering een ambtsinstructie zou vaststellen
voor de uitoefening van taken door de commissaris als medebewindsorgaan.
Nadere beschouwing verdient nog de vraag van de leden van de
C.D.A. fractie of de minister aan de commissaris aanwijzingen kan geven.
Naar thans nog geldend recht is voor de vraag in hoeverre de minister
aanwijzingen kan geven aan de commissaris ter zake van de uitvoering
van diens taken als rijksorgaan de inhoud van de ambtsinstructie bepalend.
De bestaande ambtsinstructie is vastgesteld bij algemene maatregel van
bestuur van 12 januari 1966, Stb. 25. Deze instructie kent niet een
algemene bepaling op grond waarvan de minister aanwijzingen kan geven
aan de commissaris. Wel voorziet de instructie incidenteel daarin door in
artikel 3 te bepalen dat de commissaris de civiele verdediging en de
voorbereiding daarvan bevordert met inachtneming van de aanwijzingen
van de minister belast met de coördinerende verantwoordelijkheid voor
de civiele verdediging. Uit een en ander kan worden afgeleid dat de
minister geen bevoegdheid tot het geven van incidentele aanwijzingen
heeft buiten de gevallen in de instructie vermeld.
Bij het vaststellen van een nieuwe ambtsinstructie op basis van het
voorgestelde artikel 63 en op basis van andere door de wetgever aangewezen gevallen waarin de commissaris als rijksorgaan zal optreden, zal er
van moeten worden uitgegaan dat een aanwijzingsbevoegdheid slechts
aanwezig is waar de instructie dat bepaalt.
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., R.P.F, en G.P.V. zouden
graag nader beargumenteerd willen zien waarom wordt vastgehouden
aan een benoemingstermijn van zes jaren. De leden van de V.V.D.-fractie
verwezen daarbij naar de opmerkingen van de VNG ter zake.
Wij delen de mening van de VNG dat het oordeel over het functioneren
van de burgemeester niet beperkt hoeft te worden tot het moment van
herbenoeming. Gezien het grote aantal burgemeesters vinden wij het
echter wel belangrijk dat er in ieder geval een vast moment is waarop de
burgemeester moet worden beoordeeld. De termijn van zes jaren die voor
de herbenoeming staat, is naar onze mening een redelijke termijn. De
burgemeester kan zich hebben ingewerkt, heeft tenminste een raadsverkiezing meegemaakt en heeft mitsdien ervaring opgedaan met twee
opvolgende gemeenteraden. Dit geeft een reëel aanknopingspunt voor
een beoordeling van zijn functioneren als burgemeester.
Een periodieke beoordeling van burgemeesters is niet alleen voor de
Kroon van belang in verband met het vormgeven van een verantwoord
doorstromingsbeleid, maar ook voor de carrièreperspectieven van de
burgemeesters zelf. Zij weten dat tenminste eenmaal in de zes jaren
specifiek aandacht aan hen wordt besteed en kunnen in ieder geval bij die
gelegenheid ook eventuele wensen kenbaar maken.
De leden van de P.v.d.A. fractie stemden in met de benoeming van de
burgemeester voor zes jaren, maar verbonden daaraan de consequentie
dat de gemeenteraad bij de herbenoeming ook een beoordelingsruimte
zou moeten krijgen. Zij waren met de leden van de D66-fractie van
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mening dat in artikel 63, vijfde lid, regels zouden moeten worden vastgelegd
ter waarborging van de invloed van de raad bij de beslissing tot herbenoeming. De leden van de P.v.d.A-fractie verwezen daarbij naar de
voorstellen die indertijd werden gedaan door de minister van Binnenlandse
Zaken bij brief van 30 maart 1982.
Ten aanzien van de door de leden van fractie van de P.v.d.A. aan de
orde gestelde brief werd door onze ambtsvoorganger bij brief van 19
april 1983, gericht aan de commissarissen der Koningin, een standpunt
ingenomen. In deze brief werden de regels vervat die in eerdere brieven
aan de voorzitter van de Tweede Kamer waren verwoord. Het betrof met
name de brieven d.d. 1 juni 1978, 8 oktober 1982 en 24 december 1982
(kamerstuk 17 369, nrs. 9, 6 en 8) waarnaar ook in de memorie van
toelichting wordt verwezen. Daarin werd aangegeven op welke wijze de
inspraak bij de benoeming van burgemeesters en commissarissen der
Koningin zal worden geïntensiveerd. De belangrijkste elementen daarvan
worden nu in de wet verankerd. Tevens werd er in betreffende brief op
gewezen dat aan de inspraak van de raad bij herbenoeming van de
burgemeester haken en ogen zitten, vooral wegens de rechtspositionele
aspecten die in het geding kunnen zijn. Wij achten het waarborgen van
inspraak van de raad bij herbenoeming ook niet nodig. Immers, zoals wij
in het voorgaande reeds hebben betoogd, sluit een vast moment voor
beoordeling van de burgemeester niet uit dat de raad zijn oordeel over
het functioneren van de burgemeester, hetzij in positieve zin hetzij in
negatieve zin, kenbaar maakt aan de commissaris der Koningin of aan ons
als de raad daartoe aanleiding ziet. Wij achten dan ook geen reden
aanwezig om de reeds bestaande mogelijkheden tot inspraak verder te
formaliseren.
In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie naar de
rechtsbescherming van de burgemeester bij ontslag kunnen wij mededelen
dat ook de burgemeester zich kan wenden tot de ambtenarenrechter. De
discretionaire bevoegdheid die de Kroon in dit opzicht heeft, beperkt de
toetsingsruimte van de rechter wel enigszins. Het Rechtspositiebesluit
burgemeesters (Stb. 1971, 295) houdt echter enige waarborgen in.
Daarin wordt bepaald dat, behoudens bijzondere omstandigheden,
ongevraagd ontslag (of niet-herbenoeming) niet plaats vindt dan nadat de
burgemeester in de gelegenheid is gesteld, desgewenst bijgestaan door
een raadsman, door de minister van Binnenlandse Zaken te worden
gehoord. Bovendien wordt bij ongevraagd ontslag het besluit, zo de
burgemeester dat verzoekt, met redenen omkleed of worden hem de
redenen schriftelijk medegedeeld.
Met de leden van de S.G.P.-fractie zijn wij van mening dat op de
aanbeveling tenminste twee personen dienen te staan. In de ambtsinstructie kunnen met betrekking tot de aanbeveling op dit punt nadere
regels worden gesteld. Daarbij kan naast een regeling van het (minimaal)
noodzakelijke aantal personen dat de aanbeveling van de commissaris
moet bevatten, ook aan andere aspecten worden gedacht. Bij voorbeeld
aan het bepalen van een inzendtermijn.
De leden van de fractie van het C.D.A. informeerden waarom niet
wettelijk is vastgelegd, dat de leden van een vertrouwenscommissie
gehouden zijn tot geheimhouding van het in die commissie behandelde.
In de memorie van toelichting (blz. 48-49) is aangegeven dat het
opleggen van geheimhouding aan de leden van een vertrouwenscommissie
een taak is van het orgaan dat de commissie instelt, de gemeenteraad.
De oplegging van geheimhouding dient bij de instelling van de vertrouwenscommissie te geschieden. In het geval de raad bij die gelegenheid
onverwacht niet tot het opleggen van geheimhouding zou overgaan, kan
dit voor de commissaris der Koningin aanleiding zijn geen kandidaten aan
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de commissie voor te dragen, zolang de gemeenteraad onvoldoende
waarborgen heeft geschapen voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de betreffende kandidaten. De commissie kan immers
slechts vertrouwelijk verslag uitbrengen aan de commissaris (artikel 63,
derde lid). Vertrouwelijkheid impliceert geheimhouding. Dit betekent, dat
de gemeenteraad op grond van de wet gehouden is de commissie bij de
instelling te verplichten geheimhouding op te leggen. De commissie heeft
in dit geval niet de vrijheid de geheimhouding op te heffen. De geheirrv
houding vloeit voort uit het systeem van de wet. Op de mogelijkheden
van de commissaris om het contact met de vertrouwenscommissie te
verbreken werd reeds gewezen door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, bij eerder genoemde circulaire van 19 april 1983 aan de
commissarissen der Koningin inzake de procedure bij burgemeestersbenoemingen. Wij nemen aan dat met deze uiteenzetting ook de vraag van
het lid van de G.P.V.fractie naar de waarborgen om in de praktijk
geheimhouding te verzekeren, is beantwoord.
Voor meer uitvoerige beschouwingen over het functioneren en de
werking van vertrouwenscommissies verwijzen wij naar een notitie
terzake, die wij bij brief van 30 september 1988 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer hebben gezonden. Op basis van cijfermatige gegevens
wordt daarin inzicht verschaft in de door vertrouwenscommissies uitgebrachte adviezen en hoe deze zich verhouden tot de aanbevelingen van
de commissarissen der Koningin en de uiteindelijke benoemingsbesluiten
van de Kroon.
De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen niet in waarom aan gemeenteraden, althans aan raden van gemeenten met meer dan een bepaald aantal
inwoners, niet het recht zou kunnen worden toegekend een - niet
bindende - aanbeveling te doen.
In het artikelsgewijze deel bepleitten de leden van de D66-fractie dat
de vertrouwenscommissie een vertrouwelijke «aanbeveling» zou kunnen
uitbrengen. Dit zou naar de mening van deze leden meer aansluiten bij de
gegroeide praktijk.
Beide voorstellen achten wij niet in overeenstemming met de strekking
van de duidelijke uitspraken die bij de algehele grondwetsherziening ten
aanzien van de benoeming van de burgemeester door de Kroon zijn
gedaan. Naar onze mening biedt de in de wet en ambtsinstructie vastgelegde inspraakprocedure de raad voldoende mogelijkheden zijn mening
ten aanzien van de burgemeesterskandidaten kenbaar te maken en het
gemeentelijk belang in de procedure te doen meewegen.
Het benoemingsrecht van de Kroon en de belangrijke rol die in dit
verband aan de commissaris is toegekend houden een waarborg in dat de
aan de kandidaten te stellen kwaliteitseisen in het oog worden gehouden.
Wij zijn voorts van mening dat bij deze benoemingen ook landelijke
politieke verhoudingen in acht moeten kunnen worden genomen.
Van de zijde van Binnenlandse Zaken wordt in de meeste gevallen geen
officiële mededeling over een benoeming gedaan, voordat door de
Koningin het desbetreffende koninklijk besluit is getekend. Dit in antwoord
op een vraag van het lid van de G.P.V. fractie.
De leden van de fractie van de S.G.P. constateerden dat in de praktijk
van het benoemingsbeleid van burgemeesters de politieke gezindheid van
kandidaat-burgemeesters een min of meer belangrijke rol blijkt te spelen.
Zij vroegen hoe in verband hiermee artikel 1 van de Grondwet moet
worden geïnterpreteerd.
Artikel 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie wegens onder meer
politieke gezindheid. Artikel 3 van de Grondwet bepaalt dat alle Nederlam
ders op gelijke voet benoembaar zijn in openbare dienst. Uit deze
bepalingen vloeit voort dat het de overheid bij benoeming van personen
in de openbare dienst in beginsel verboden is onderscheid te maken
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wegens de politieke gezindheid. Zodanig onderscheid is alleen geoorloofd
in die gevallen waarin objectieve en redelijke gronden bestaan om dat
onderscheid te maken. «Objectief» betekent dat, gelet op de aard en
inhoud van de functie, de politieke gezindheid een zakelijk te funderen
criterium is voor de goede functievervulling. Dit criterium moet verder in
een redelijke verhouding staan tot het beoogde doel.
Duidelijk is dat de gemeente een politiek-bestuurlijke organisatie is
waarbinnen de burgemeester bij de beleidsvoorbereiding, bij de beraadslaging en de besluitvorming en bij de uitvoering een belangrijke rol
vervult. Voor een goede uitoefening van deze functie is het dan ook een
adequaat en redelijk vereiste dat de kandidaat-burgemeesters politieke en
bestuurlijke ervaring en deskundigheid hebben en in staat zijn het
vertrouwen van de raad en de wethouders te verkrijgen. Selectiecriteria
die op die wijze in verband staan met de politieke gezindheid zijn daarom
objectief en redelijk te achten en niet in strijd met de artikelen 1 en 3 van
de Grondwet. In het voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling
(kamerstuk 20 501) is in artikel 5, derde lid, een bepaling opgenomen, die
ertoe strekt dat onder meer bij het burgemeestersambt het verbod van
onderscheid, gelet op de aard van die functie, niet van toepassing is op
eisen met betrekking tot de politieke gezindheid.
De vraag van het lid van de R.P.F, fractie of bij benoeming het belang
van de gemeente op de eerste plaats staat, kan bevestigend worden
beantwoord. Heel de procedure is erop gericht om de kwalitatief beste
kandidaat ter benoeming aan de Koningin voor te dragen. De praktijk
wijst overigens uit dat in verreweg de meeste gevallen de kandidaat
wordt benoemd die in de ogen van de vertrouwenscommissie - die toch
geacht mag worden het belang van de gemeente op de eerste plaats te
stellen - het meest in aanmerking komt. Wij verwijzen in dit verband ook
naar de eerder genoemde notitie, die onlangs aan de Tweede Kamer is
aangeboden.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen om een toelichting op een
verschil in formulering tussen het wetsvoorstel en de huidige gemeentewet.
In het wetsvoorstel wordt in artikel 73 gesproken van «verhindering», in
de gemeentewet van «afwezigheid».
Het begrip «afwezigheid» wordt in de huidige gemeentewet gebruikt in
artikel 84 met betrekking tot de waarneming van de burgemeestersfunctie.
Artikel 82 gaat over de afwezigheid van de burgemeester in verband met
verlof en stelt daaraan eisen. Het wetsvoorstel spreekt in artikel 78, waar
de waarneming aan de orde is, van «verhindering». Wij gaan ervan uit dat
de leden van de fractie van de S.G.P. het verschil in bewoording in de
regeling van de waarneming op het oog hebben. In het huidige artikel 84
wordt gesproken van «ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis». Door
gebruik te maken van het woord verhindering hebben wij de begrippen
ongesteldheid en afwezigheid onder één noemer willen brengen. Terecht
constateerden de aan het woord zijnde leden dat «verhindering» ruimer is
dan «afwezigheid».
Overigens kan hetzelfde worden opgemerkt ten aanzien van artikel 73.
Daarin is bepaald dat de burgemeester in geval van een verhindering van
meer dan 5 dagen hiervan mededeling doet aan de commissaris. In het
huidige artikel 82 wordt gesproken van «zich ophouden buiten de
gemeente». Wij menen dat ook in dit geval het ruimere verhinderd zijn
meer recht doet aan de feitelijke bedoeling van dit artikel. De burgemeester
kan ook om andere redenen verhinderd zijn dan door zich buiten de
gemeente op te houden.
De leden van de CD.A-fractie zouden nader geïnformeerd willen
worden over de vraag hoe zij de commissaris der Koningin moeten zien
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van artikel 79.
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Zij stelden evenals de leden van de S.G.P.-fractie het verschil in
redactie tussen de artikelen 72 en 73 enerzijds en 79 anderzijds aan de
orde. Artikel 79 is subjectief geredigeerd, terwijl de artikelen 72 en 73
een objectieve redactie hebben.
De leden van de fracties van C.D.A., S.G.P. en G.P.V. zetten vraagtekens
bij de vermelding in de memorie van toelichting dat in dit artikel een vorm
van positief toezicht is neergelegd. De leden van de C.D.A.-fractie
vroegen zich daarbij af of hier sprake was van een vorm van medebewind
en of de raad ter zake algemene regels zou kunnen stellen. Voorts
informeerden zij hoe het in dit opzicht gesteld is met de bevoegdheden in
de artikelen 72 en 73. De leden van de S.G.P.-fractie neigden ertoe de
bevoegdheden van de commissaris der Koningin op grond van artikel 79
meer te zien als voortvloeiend uit ons staatrechtelijk stelsel, op grond
waarvan de burgemeester bij koninklijk besluit wordt benoemd.
De bevoegdheid van de commissaris om in de waarneming te voorzien,
is een bevoegdheid die uitsluitend hem toekomt. In tegenstelling tot de
benoemingsprocedure van een burgemeester, heeft de minister van
Binnenlandse Zaken hierin geen zeggenschap.
Het verschil in redactie tussen «Indien de Commissaris der Koningin
het in het belang van de gemeente nodig oordeelt» in artikel 79 en «als
het belang van de gemeente zich daartegen niet verzet» in de artikelen 72
en 73, is allereerst van meer praktische aard. Het feit dat de burgemeester
niet in zijn gemeente woont en het feit dat hij langer dan zes weken
buiten zijn gemeente verblijft, zullen beide niet gauw in het belang van de
gemeente zijn. Anders ligt dit bij een voorziening in de waarneming. De
bevoegdheid van de commissaris der Koningin op grond van artikel 79
mag geen ander belang dienen dan het belang van de gemeente. De
gemeente heeft, anders dan in de situatie beheerst door de artikelen 72
en 73, direct belang bij deze bevoegdheid van de commissaris om de
bestuurskracht van de gemeente te waarborgen. Dit is overigens ook de
reden waarom wij in het artikelsgewijze deel hebben aangekondigd naar
aanleiding van een daartoe strekkende vraag van de leden van de
D66-fractie, in de nota van wijziging de woorden «de raad gehoord» toe
te voegen.
Het gaat in de artikelen 72 en 73 om een meer objectief waardeerbaar
gegeven. In artikel 79 wordt de commissaris zeer bewust wel een
beleidsmarge gegeven, maar is het criterium aanmerkelijk stringenter. Hij
moet beoordelen of hij het in het belang van de gemeente vindt dat er in
de waarneming wordt voorzien. Er moet, anders dan in de artikelen 72 en
73, wel een gemeentelijk belang mee zijn gediend. Dit houdt een beperking
in. De objectief geformuleerde redactie «indien het belang van de
gemeente zich daartegen niet verzet» zou hem een te ruime bevoegdheid
geven.
Uit hetgeen wij in het tweede hoofdstuk van deze memorie ten aanzien
van het positief toezicht in het algemeen hebben opgemerkt blijkt, dat wij
de term positief toezicht bij nader inzien verwarrend vinden. Het gaat ook
in dit geval niet om een vorm van toezicht, maar om een door de Gemeentewet toegekende bevoegdheid om in een concreet geval op een
bepaalde wijze in te grijpen. Er is dus sprake van gevorderd bestuur in de
zin van artikel 113, tweede lid.
In de artikelen 72, 73 en 79 betreft het een bevoegdheid van de
commissaris. In beginsel zullen provinciale staten op grond van artikel
145 van het voorstel voor een nieuwe Provinciewet te dien aanzien
algemene regels kunnen stellen, voor zover de bevoegdheid daartoe
ruimte laat.
De leden van de C.D.A.-fractie zagen graag nader uiteengezet, welke
strekking aan het woord «besluiten» in artikel 82 moet worden toegekend.
Betreft het een bevoegdheid van de raad om van welk besluit dan ook
kennisgeving te verlangen, en bestaat die bevoegdheid niet reeds op
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grond van de artikelen 180 jo. 149? Aan welk soort besluiten moet
worden gedacht, informeerden de aan het woord zijnde leden verder en
wezen daarbij op de vele mondelinge besluiten van de burgemeester. Zij
vroegen voorts of bij artikel 82 werd gedacht aan een structurele voorziening, die naar hun mening bij artikel 180 overigens minder voor de hand
lijkt te liggen. Tenslotte vroegen deze leden zich af of onder de term
«openbaar belang» ook privacy-belangen en gronden genoemd in artikel
4 van de Wob vallen.
Ook de leden van de S.G.P. fractie stelden artikel 82 aan de orde. Zij
zouden het te ver vinden gaan als de raad zou kunnen bepalen dat de
burgemeester alle besluiten ter kennis zou moeten brengen.
Ten aanzien van de vraag of de bevoegdheid om van de burgemeester
kennisgeving van zijn besluiten te vragen niet reeds bestaat op basis van
de artikelen 180 jo. 149 merken wij het volgende op. Op grond van de
informatie- en verantwoordingsplicht kan de raad of een raadslid steeds
weer incidenteel de kennisgeving van besluiten vragen. De meerwaarde
van artikel 82 ligt in het feit dat de raad de bevoegdheid krijgt vooraf
structureel te regelen van welke besluiten hem kennisgeving wordt
gedaan. Artikel 149 zou wellicht ook een algemene basis kunnen bieden,
als het artikel ruim wordt uitgelegd en dan nog alleen voor zover er
algemene regels ten aanzien van bepaalde besluiten zijn gesteld.
Artikel 82 omvat alle soorten besluiten. Zowel intern als extern werkende
besluiten en zowel mondelinge als schriftelijke besluiten. In de meeste
gevallen zal vooral kennisgeving van externe besluiten worden gevraagd.
Het wordt aan de raad overgelaten te bepalen van welke besluiten hij op
de hoogte wil worden gesteld. Raadsleden zullen echter heel goed
beseffen dat een over-informatie tot het tegendeel kan leiden.
Aan de opmerkingen van de D66-fractie over de betekenis van het
begrip openbaar belang in relatie tot de Wob hebben wij in het begin van
dit hoofdstuk aandacht besteed. Kortheidshalve verwijzen wij de aan het
woord zijnde leden daarnaar.
3.3.2. De bevoegdheden van de burgemeester
In de kanttekeningen die leden van verschillende fracties plaatsten bij
artikel 171, stonden de volgende onderwerpen centraal: de doelstelling
van dit artikel en de reikwijdte van de bevoegdheden die de burgemeester
daaraan kan ontlenen, de betekenis van het in het artikel voorkomende
begrip openbare orde in relatie tot het begrip rechtsorde in artikel 28 van
de Politiewet en, tot slot, de positie van de raad ten opzichte van de
handhaving van de openbare orde en de verhouding in dezen tussen de
raad en de burgemeester. Wij gaan allereerst op deze onderwerpen in en
zullen vervolgens nog op enkele specifieke vragen en opmerkingen met
betrekking tot artikel 171 reageren.
Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet, is de primaire
doelstelling van artikel 171 expliciet vast te leggen dat de handhaving van
de openbare orde een taak is van de burgemeester. Tot op heden kan
deze taak alleen indirect uit de gemeentewet en de Politiewet worden
afgeleid. Het artikel heeft inderdaad, zoals de leden van de C.D.A.-fractie
suggereerden, het karakter van een relatieve competentiebepaling: de
burgemeester wordt met uitsluiting van andere gemeentelijke bestuursorganen aangewezen voor de handhaving van de openbare orde. Als
eenhoofdig bestuursorgaan is de burgemeester daartoe het best in staat.
In het verlengde van de toedeling van deze taak aan de burgemeester is
de vraag van belang over welke bevoegdheden de burgemeester beschikt
of dient te beschikken om aan deze taak invulling te geven. In de memorie
van toelichting is daarover in algemene bewoordingen uiteengezet dat
deze taak bestaat uit het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare
orde. Naar aanleiding van deze zinsnede is van de zijde van C D A . ,
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P.v.d.A. en S.G.P. in het voorlopig verslag opgemerkt dat voorzover
daarbij bevelen worden gericht tot burgers, het voorgestelde artikel 171
voor die bevelsbevoegdheid onvoldoende basis biedt. De leden van de
C.D.A.-fractie merkten op dat artikel 171 een zorgverplichting bevat en
dat uit een dergelijke verplichting nog geen bevoegdheden voortvloeien.
Bevoegdheden tot uitoefening van dwang dienen, aldus deze leden, zo
uitdrukkelijk mogelijk te worden toegekend.
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat als de wetgever
volstaat met de opdracht aan de burgemeester de openbare orde te
handhaven, de burgemeester niét de bevoegdheid heeft om anders dan
met zachte hand deze opdracht uit te voeren. Zij stelden voor de burgemeester duidelijke bevoegdheden toe te kennen voor de verschillende
denkbare ordeverstoringen en in dat verband suggereerden zij om de
burgemeester voor de normale ordehandhaving een lichte bevelsbevoegdheid en voor ernstige situaties een verdergaande bevelsbevoegdheid en
de noodverordeningsbevoegdheid toe te kennen.
De leden van de S.G.P.-fractie tot slot vroegen in verband met de
redactie van artikel 171 om een nadere aanduiding van de verantwoordelijkheid enerzijds en bevoegdheid anderzijds ten aanzien van de handhaving
van de openbare orde.
Wij zijn naar aanleiding van deze opmerkingen allereerst tot de conclusie
gekomen dat de woorden «de zorg voor» in artikel 171 - en overigens
ook in artikel 173 - inderdaad aanleiding kunnen geven tot misverstand
over de ratio van deze artikelen. In de nota van wijziging worden deze
woorden dan ook geschrapt. Voorts zijn wij het eens met de leden van
genoemde fracties dat de bevoegdheid van de burgemeester om (bepaalde
vormen van) dwang uit te oefenen, een wettelijke basis dient te hebben.
De inhoud van deze bevoegdheid is overigens afhankelijk van de betekenis
die wordt gegeven aan het begrip openbare orde in artikel 171. Met
name de leden van de C.D.A.-fractie en van de S.G.P.-fractie verzochten
nader op dit begrip in te gaan, zulks mede naar aanleiding van de
opmerking in de memorie van toelichting dat dit begrip ruimer is dan het
begrip rechtsorde in artikel 28 van de Politiewet. Wij merken op dat uit
deze passage in de memorie van toelichting zou voortvloeien dat de
handhaving van de openbare orde betrekking heeft op niét alleen de
handhaving van wettelijke normen, maar ook op de handhaving van een
bepaald niveau van orde en rust zonder dat er sprake is van een concrete
schending van wettelijke normen. Bij nadere overweging zijn wij, mede
gelet op het bepaalde in de artikelen 28 jo. 35 van de Politiewet en de
aan deze problematiek gewijde beschouwingen in de literatuur, van
oordeel dat het begrip openbare orde in artikel 171 een onderdeel vormt
van het begrip rechtsorde in artikel 28 van de Politiewet.
Wij beschouwen derhalve de handhaving van de openbare orde als de
zorg voor de naleving van regels, bij niet naleving waarvan de orde en
rust in het openbare leven wordt verstoord. Deze regels kunnen vervat
zijn in zowel wetten in formele als materiële zin. Voor wat betreft de
laatste valt in het bijzonder te denken aan de Algemene Politieverordeningen. De betekenis van artikel 171 is dat de burgemeester de exclusieve
verantwoordelijkheid heeft toe te zien op de naleving van deze openbare
orde-regels. De burgemeester dient in dit verband te beschikken over de
bevoegdheid de overtreding van deze openbare orde-regels ongedaan te
maken of te verhinderen. In het bij nota van wijziging aan artikel 171
toegevoegde tweede lid wordt de burgemeester deze bevoegdheid
toegekend. In de tweede volzin van het tweede lid wordt bepaald dat de
burgemeester voor de uitoefening van deze dwangbevoegdheid slechts
gebruik kan maken van de onder zijn gezag staande politie. De gezagsrelatie
tussen de burgemeester en de in zijn gemeente dienstdoende politie
wordt geregeld in de Politiewet. Op grond van het bepaalde in artikel 35
van die wet staat de in de gemeente dienstdoende politie bij de handhaving
van de openbare orde onder gezag van de burgemeester Dit geldt
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ongeacht de vraag of de gemeente beschikt over rijks- of gemeentepolitie
en geldt evenzeer indien het bijstandverlenende eenheden van andere
korpsen betreft. De politie treedt bij de feitelijke handhaving van de
openbare orde, die zowel preventief als repressief optreden omvat,
derhalve op onder gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester.
De politie kan daarbij gebruik maken van de bevoegdheden die in
Politiewet en jurisprudentie aan de politie zijn toegekend. Ter uitvoering
van de aan de burgemeester in het eerste lid van artikel 171 toegekende
taak ten aanzien van de handhaving van de openbare orde, beschikt hij
dus over de in het tweede lid van dat artikel opgenomen bevoegdheid.
Deze bevoegdheid wordt onder gezag en verantwoordelijkheid van de
burgemeester uitgeoefend door de politie die daarbij beschikt over
politiebevoegdheden. Ten aanzien van de uitvoering van besluiten die
voortvloeien uit artikel 171, kan er naar ons oordeel geen sprake zijn van
delegatie aan ambtenaren van de (gemeente- of rijksjpolitie. Wij stellen
dan ook voor besluiten die voortvloeien uit artikel 1 7 1 , uit te zonderen
van de delegatiemogelijkheid in artikel 177. In het vervolg van deze
paragraaf komen wij nog op de wijziging van artikel 177 terug.
In het licht van de hiervoor beschreven benadering achten wij het niet
wenselijk om een formulering te kiezen als door de leden van de P.v.d.A.fractie werd voorgesteld. Wij hechten er aan de bevoegdheid van de
burgemeester tot het afwijken van wettelijke voorschriften in het belang
van de handhaving van de openbare orde te beperken tot de omstandigheden, bedoeld in de artikelen 174 en 175.
Over de positie van de gemeenteraad terzake van de openbare orde en
de handhaving daarvan merken wij, naar aanleiding van de desbetreffende
vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A.
en S.G.P., het volgende op.
Zoals wij hebben aangegeven is de handhaving van de openbare orde
afhankelijk van het begrip «openbare orde» zoals dit in de onderhavige
context wordt gebruikt. De openbare orde wordt, naar wij reeds uiteenzetten, beheerst door een complex van rechtsregels dat ziet op het
gewenste niveau van orde en rust in het openbare leven. Naast de
formele wetgever is - daargelaten de bijzondere verordeningsbevoegdheid
van de burgemeester krachtens artikel 175 van dit voorstel - de gemeenteraad de belangrijkste regelgever op dit terrein.
De gemeenteraad komt derhalve de taak en de bevoegdheid toe om,
met inachtneming van hogere regels, het gewenste niveau van orde en
rust te bepalen en te beïnvloeden door middel van normstelling. In het
bijzonder vervult de raad deze taak bij de vaststelling van openbare
orde-bepalingen in de plaatselijke Algemene Politieverordening. Maar ook
door besluitvorming op tal van specifieke beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld stedebouwkundige voorzieningen en jeugd- en jongerenwerk,
beïnvloedt de gemeenteraad het niveau van openbare orde in de gemeente.
Artikel 171 moet, zoals aangegeven, worden beschouwd als een relatieve
competentiebepaling. De burgemeester is, met uitsluiting van andere
organen, door de wet aangewezen als het gemeentelijk orgaan dat toeziet
op de handhaving van het niveau van orde en rust in het openbare leven,
zoals dit door formele wetgever en gemeenteraad in normencomplexen
tot uitdrukking is gebracht. De handhaving is van oudsher bij eenhoofdig
gezag ondergebracht. Wij verwijzen voor wat de achtergronden hiervan
betreft naar onze beschouwingen in de memorie van toelichting. De taak
van handhaving van de openbare orde impliceert dat de burgemeester
terzake beleid voert, waarbij hij bepaalt op welke wijze hij de handhaving
gestalte wil geven. Het betreft dan zowel het algemeen beleid terzake van
de naleving van openbare orde-regels, waarbij kan worden gedacht aan
bij voorbeeld surveillance door de politie of een gericht preventiebeleid,
als ook het daadwerkelijk optreden om overtreding van de openbare
orde-regels te voorkomen of te beëindigen.
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Dit beleid is exclusief aan de burgemeester toebedeeld. Deze toedeling
sluit echter niet uit dat de gemeenteraad in indirecte zin het beleid van de
burgemeester beïnvloedt. In de eerste plaats door de regelgeving op het
vlak van de openbare orde. In de tweede plaats door het bestaan van de
verantwoordingsplicht voor de burgemeester aan de gemeenteraad, die
een algemeen karakter draagt en mitsdien het beleid terzake van de
handhaving van de openbare orde niet uitzondert. Voorts kan de raad op
tal van terreinen beleidsbeslissingen nemen die gevolgen hebben voor
het niveau van de openbare orde en dientengevolge voor de handhaving
daarvan.
In het kader van de verantwoordingsverplichting kan de gemeenteraad
ook in het algemeen het handhavingsbeleid van de burgemeester
bespreken. Door de burgemeester in nauw overleg met het openbaar
ministerie kunnen vastgestelde politiële beleidsplannen daarbij uitvoerig
aan de orde worden gesteld. Het is evenwel naar onze mening onjuist
- dit in antwoord op vragen van de leden van de S.G.P.-fractie - om, gelet
op de geschetste bevoegdheidsverdeling, te veronderstellen dat de
gemeenteraad zelf beleidsregels kan vaststellen voor de handhaving van
de openbare orde. Voorzover dit zou gebeuren is de burgemeester,
gezien hetgeen wij eerder hebben uiteengezet over de strekking van
artikel 171, niet aan deze beleidsregels gebonden, noch verplicht deze uit
te voeren. Wij wijzen daarbij op het bepaalde in artikel 181, waarin artikel
149 niet van toepassing wordt verklaard voor de uitoefening van de
bevoegdheden van de burgemeester krachtens de artikelen 171 tot en
met 175.
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen met betrekking tot
artikel 177 of ten aanzien van de besluiten die de burgemeester neemt in
het kader van de artikelen 171 tot en met 175 niet volstaan kan worden
met de mandaatsfiguur, omdat er anders - aldus deze leden - geen
verantwoording kan worden afgelegd aan de raad. De leden van de
S.G.P.-fractie maakten opmerkingen van soortgelijke strekking. Een
beperking van de delegatiemogelijkheid in artikel 177 kwam hen temeer
plausibel voor, omdat in artikel 131, vierde lid, delegatie van de bestuursdwangbevoegdheid aan ambtenaren is uitgesloten.
Wij zijn het met deze leden eens, zeker nu wij voorstellen in de artikelen
171, 172 en 173 een uitdrukkelijke bevelsbevoegdheid op te nemen, dat
de in de artikelen 171 tot en met 175 aan de burgemeester toegekende
bevoegdheden niet in aanmerking komen voor delegatie. Het betreft
immers bevoegdheden die met opzet aan de burgemeester worden
toegekend. Voor de gebruikmaking van die bevoegdheden dient de
burgemeester dan ook de volle verantwoordelijkheid te dragen. Uitoefening
van deze bevoegdheden door ambtenaren moet daarom steeds onder
gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester plaatsvinden. De
burgemeester moet steeds de mogelijkheid hebben langs de weg van
algemene en bijzondere aanwijzingen of instructies de (wijze van)
uitoefening van deze bevoegdheden te beïnvloeden. Om deze redenen
stellen wij voor artikel 177 te wijzigen in die zin dat geen delegatie
mogelijk is ten aanzien van de uitvoering van besluiten die voortvloeien
uit de artikelen 171 tot en met 175. Alleen ten aanzien van de uitvoering
van besluiten die voortvloeien uit artikel 173, eerste lid en derde lid
(nieuw), vinden wij het voor de hand liggen de delegatiemogelijkheid te
handhaven. Het betreft hier immers de uitvoering van feitelijk toezicht.
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden voor in artikel 171 het element
openbare veiligheid op te nemen. Deze leden verwezen daarbij naar
artikel 172, waarin is bepaald dat de burgemeester bij brand het opperbevel
heeft.
Gelet op onze uiteenzetting over artikel 171 en de in de nota van
wijziging opgenomen wijziging van dat artikel, zal het geen bevreemding
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wekken dat wij dit voorstel niet overnemen. De handhaving van de
openbare orde heeft betrekking op de naleving van regels, terwijl de
handhaving van de openbare veiligheid naar ons oordeel ziet op feitelijk
optreden. In de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) is bepaald welke taken de
brandweer daarbij heeft en is een zorgverplichting dienaangaande gelegd
bij het college van burgemeester en wethouders. In de Gemeentewet
moet daarom naar ons oordeel worden volstaan met artikel 172, dat
overigens op het terrein van de rampenbestrijding zijn equivalent heeft in
artikel 11, eerste lid, van de Rampenwet. Op grond hiervan heeft de
burgemeester het opperbevel bij rampen.
De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of de burgemeester de
zorg voor de openbare orde jegens het politieapparaat ook als het om
niet-gemeenteambtenaren gaat, kan waarmaken.
Wij verstaan deze leden aldus dat zij zich afvragen of de burgemeester
daartoe in staat is indien in de gemeente rijkspolitie dienst doet. In dit
verband merken wij op dat in artikel 35 van de Politiewet, waarin de
relatie tussen de burgemeester en de politie is geregeld, geen onderscheid
wordt gemaakt tussen gemeente- en rijkspolitie. Het gezag van de
burgemeester strekt zich over beiden uit. Ook bij de aanwezigheid van
rijkspolitie in de gemeente kan hij dus zijn taken ten aanzien van de
handhaving van de openbare orde waarmaken.
Deze leden vroegen voorts of politiële beleidsplannen kunnen worden
beschouwd als algemene regels in de zin van artikel 149 en of, indien
deze vraag ontkennend wordt beantwoord, deze plannen geen fundament
zouden moeten krijgen in de Gemeentewet, omdat daarbij immers de
verhouding raad-burgemeester aan de orde is.
Hiervoor zetten wij reeds uiteen dat deze plannen door de burgemeester
in nauw overleg met het openbaar ministerie worden vastgesteld. Er is
geen sprake van door de raad vast te stellen algemene regels in de zin
van artikel 149. De bevoegdheid van de burgemeester om dergelijke
plannen op te stellen vloeit voort uit de hem in de Politiewet toegekende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de politie. Hij
kan deze - zoals eerder in deze memorie in hoofdstuk 3.1. in het algemeen
werd uiteengezet - zonder uitdrukkelijke wettelijke basis langs de weg
van beleidsregels inkaderen, als de hem toebedeelde taken daartoe de
ruimte laten. De raad komt dienaangaande formeel geen betrokkenheid
toe. Politiële beleidsplannen behoren dan ook naar ons oordeel geen
plaats in de Gemeentewet te krijgen.
De leden van de S.G.P.-fractie gingen voorts in op artikel 172. Naar
aanleiding van de op dit artikel betrekking hebbende passage in de
memorie van toelichting informeerden deze leden naar het karakter van
de maatregelen die de burgemeester op grond van dit artikel kan gelasten.
Zij stelden daarbij de vraag of het uitsluitend gaat om maatregelen
waarvoor elders in de wetgeving de grondslag wordt gelegd of dat ook
maatregelen kunnen worden bevolen zonder wettelijke grondslag elders.
In het laatste geval zou artikel 172 dan de grondslag bieden.
Artikel 172 wil allereerst tot uitdrukking brengen dat de burgemeester
bestuurlijk gezien verantwoordelijk is voor de brand- en ongevalsbestrijding
en voorts buiten twijfel stellen dat degenen die aan de brand- en ongevalsbestrijding deelnemen onder zijn bevel staan. De aan het woord
zijnde leden wezen er terecht op dat in de memorie van toelichting is
gesteld dat de burgemeester op grond van dit artikel bevoegd is bevelen
te geven die «ingrijpen in de rechten van burgers». Wij zijn - mede gelet
op de voorgestelde wijziging van de artikelen 171 en 173 - van mening
dat het de voorkeur verdient ook de bevelsbevoegdheid in het kader van
artikel 172 een wettelijke basis te geven. Aan artikel 172 wordt daartoe in
de nota van wijziging een tweede lid toegevoegd. Op grond hiervan kan
de burgemeester bij brand en ongevallen de bevelen geven die nodig zijn
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ter voorkoming, beperking en bestrijding van gevaar. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het ontruimen van gebouwen, het afsluiten van straten
en het verwijderen van nieuwsgierigen die de brandbestrijding hinderen.
De burgemeester is daarnaast uiteraard bevoegd maatregelen te gelasten
die elders een wettelijke grondslag vinden. Als voorbeeld kan worden
genoemd het ook in de memorie van toelichting aangehaalde artikel 73
van de Onteigeningswet.
De in artikel 173 vastgelegde bevoegdheid werd door de leden van de
fracties van C.D.A. en G.P.V. in het artikelsgewijze deel van het voorlopig
verslag aan de orde gesteld en door de leden van de fracties van S.G.P.
en R.P.F, in het algemene deel. Wij achten het gezien de samenhang van
de gestelde vragen gewenst deze gezamenlijk in het algemene deel van
de memorie te behandelen.
De leden van de C.D.A.-fractie stelden dat de bevelsbevoegdheid
expliciet in artikel 173 vastgelegd dient te worden, teneinde misverstanden
te voorkomen over de bevoegdheden die de burgemeester aan dit artikel
ontleent alsmede om duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de
rechtsgevolgen die zijn bevelen te weeg kunnen brengen. Zij vroegen of
bevelen met de werking van één maand gemakkelijk onder het bereik van
artikel 173 zijn te brengen. Voorts informeerden deze leden of de bevelen
van de burgemeester op grond van artikel 173 niet krachtens artikel 184
van het Wetboek van Strafrecht gesanctioneerd waren.
De leden van de S.G.P.-fractie waren van oordeel dat de structuur van
artikel 173 een weinig heldere is. Zij stelden de vraag of een bevel of
verbod op grond van dit artikel geen rechtsgevolgen teweeg brengt.
Tevens vroegen deze leden waar de burgemeester de bevoegdheid aan
ontleent degenen tot wie zijn bevel of verbod is gericht, tot nakoming
daarvan te dwingen.
Het lid van de R.P.F.-fractie ondersteunde de suggestie van de VNG om
de bevelsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 173
meer expliciet in de wet vast te leggen.
Het lid van de G.P.V. fractie wilde naar aanleiding van de artikelsgewijze
toelichting een nadere uiteenzetting over de betekenisvan artikel 173.
Ook hij vroeg zich af of het geen aanbeveling verdient deze bevelsbevoegdheid in de wet te vermelden.
Ten aanzien van de vragen en opmerkingen van de leden van de
verschillende fracties over artikel 173 merken wij het volgende op. Het
voorgestelde artikel 173 is ontleend aan het huidige artikel 221 gemeentewet. Het toezicht waarvan sprake is impliceert dat de burgemeester
bevoegd is om feitelijke handelingen te (doen) verrichten, waaronder
bijvoorbeeld ook is begrepen het feitelijk doen ontruimen van een
gebouw, het feitelijk afsluiten van de toegang van een gebouw of terrein
e.d. Ten aanzien van artikel 221 gemeentewet wordt aangenomen dat
deze bevoegdheid tevens omvat het geven van bevelen, teneinde onverwijld
in te grijpen in situaties die de veiligheid en/of gezondheid bedreigen. Wij
hebben aanvankelijk gemeend deze impliciete bevelsbevoegdheid te
kunnen omvatten in de tekst van het eerste lid van artikel 173. Bij nader
inzien delen wij de opvatting van de leden van verschillende fracties over
de onduidelijkheid die hierdoor wordt geschapen omtrent het karakter
van dergelijke bevelen en de rechtsgevolgen die daaraan zijn verbonden.
Wij zijn dan ook van mening dat het de voorkeur verdient om een bevelsbevoegdheid van de burgemeester in het kader van deze toezichtsuitoefening expliciet in de wet te vermelden. Hiertoe wordt artikel 173 bij nota
van wijziging gewijzigd. Er wordt een nieuw tweede lid tussengevoegd.
Dit schept voor burgers de verplichting om aan in het kader van de
uitoefening van het toezicht gegeven bevelen die met het oog op de
bescherming van de veiligheid en gezondheid nodig zijn, gehoor te
geven. Het niet opvolgen van deze bevelen kan worden gesanctioneerd
krachtens artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Uitdrukkelijk wordt deze
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bevelsbevoegdheid gerelateerd aan de noodzaak tot bescherming van de
veiligheid en de gezondheid. De bevelsbevoegdheid heeft - dit in reactie
op een opmerking van de leden van de C.D.A.fractie - uitdrukkelijk
niet het «legibus solutus»-karakter, dat is voorbehouden aan de bevelen
krachtens het voorgestelde artikel 174. De bevelen die uit hoofde van
artikel 173 worden gegeven zien naar ons oordeel op concrete, zich
direct aandienende, de veiligheid of gezondheid bedreigende situaties.
Ge- of verboden die zich over een langere duur uitstrekken laten zich niet
goed verenigen met de achtergrond van dit artikel.
De leden van de S.G.P-fractie wezen op het feit dat in artikel 174
wanordelijkheden en rampen naast elkaar worden genoemd. Deze leden
vroegen zich af of dit wel wenselijk is omdat, gelet op het verschillend
karakter van wanordelijkheden en rampen, andersoortige maatregelen
nodig kunnen zijn. Zo konden zij zich de maatregelen van geweld, waarop
het tweede lid van artikel 174 betrekking heeft, alleen voorstellen bij
wanordelijkheden. Voorts merkten zij op dat in de artikelen 171 en 172
wèl een onderscheid wordt gemaakt tussen de zorg voor de handhaving
van de openbare orde en het opperbevel bij brand en ongelukken.
Naar ons oordeel is er geen bezwaar tegen om wanordelijkheden en
rampen, zoals ook in artikel 219 van de huidige gemeentewet is geschied,
in één artikel onder te brengen. Artikel 174 heeft betrekking op ernstige,
van het normale patroon sterk afwijkende situaties, die het nodig maken
om daarop afgestemde maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen
verschillen al naar gelang de zich in concreto voordoende situatie. Bij
rampen kunnen andersoortige maatregelen nodig zijn dan bij wanordelijkheden, terwijl ook bij verschillende wanordelijkheden uiteenlopende
maatregelen gewenst kunnen zijn. Artikel 174 maakt het mogelijk voor de
concrete situatie geëigende maatregelen te treffen c.q. bevelen te geven.
Het tweede lid van artikel 174 heeft betrekking op een bepaalde
categorie van de bevelen, namelijk de maatregelen van geweld. Dergelijke
maatregelen liggen veelal meer in de rede bij wanordelijkheden dan bij
rampen, doch daaraan kunnen naar onze mening onvoldoende argumenten
worden ontleend om tot splitsing van artikel 174 over te gaan.
Ook de verwijzing naar de artikelen 171 en 172 is in onze ogen geen
argument voor een dergelijke splitsing. De strekking van de artikelen 171
en 172 is namelijk niet geheel dezelfde. Beide artikelen zijn weliswaar van
belang als competentiebepalingen in het kader van de bevoegdhedentoedeling aan de burgemeester, maar artikel 172 is daarnaast van belang
omdat het aangeeft dat het bestuurlijk gezag bij de brand- en ongevalsbestrijding bij de burgemeester ligt. Op het terrein van de openbare orde
vindt dit laatste zijn equivalent in artikel 35 van de Politiewet, waarin is
bepaald dat de politie voor de handhaving van de openbare orde onder
het bevel staat van de burgemeester. Wij verwijzen overigens naar
hetgeen wij eerder in deze memorie hebben gesteld over de strekking van
de artikelen 171 en 172 en over het verschil tussen beide artikelen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen in op de artikelen 174 en 175
waarin de burgemeester de bevoegdheid wordt gegeven noodbevelen
respectievelijk noodvoorschriften te geven. In het bijzonder stonden deze
leden stil bij de wijze waarop de gemeenteraad betrokken dient te worden
bij het geven van noodvoorschriften. Zij neigden er toe in te stemmen met
de in artikel 175 neergelegde procedure op grond waarvan de gemeenteraad de noodverordening dient te bekrachtigen. Zij vroegen de regering
evenwel te reageren op de suggestie van de VNG de bekrachtigingseis te
laten vervallen en te bepalen dat de burgemeester de concept-verordening
vóór de bekendmaking bespreekt in de desbetreffende raadscommissie.
Wij onderschrijven deze suggestie van de VNG niet. De bekrachtigingseis
hangt samen met het feit dat op grond van artikel 148 het primaat ten
aanzien van het vaststellen van verordeningen bij de raad berust. De
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verordenende bevoegdheid, die in artikel 175 aan de burgemeester wordt
toegekend, is op dat primaat een uitzondering. De burgemeester moet de
in dat artikel bedoelde omstandigheden vanuit zijn verantwoordelijkheid
zelfstandig en slagvaardig kunnen beoordelen en bepalen welke maatregelen nodig zijn. Een verplichting tot voorafgaand overleg zou de burgemeester kunnen belemmeren in de keuze van de te nemen maatregelen
en zou aldus afbreuk kunnen doen aan de zelfstandige positie die hem in
deze omstandigheden is toegekend. Snelheid van handelen zou met
verplicht voorafgaand overleg evenmin gebaat zijn. Dit sluit overigens
niet uit dat de burgemeester in voorkomend geval op eigen initiatief over
de door hem voorgenomen verordening in contact treedt met (leden van)
de raad. Wij wijzen derhalve een formele bemoeienis van de raad
voorafgaand aan de bekendmaking van de verordening af. De raad dient
naar onze mening echter wel achteraf de mogelijkheid te hebben zich
over de verordening uit te spreken alsmede over de vraag of de burgemeester terecht gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ex artikel
175. Naar ons oordeel is de bekrachtigingseis, die overigens ook in artikel
220 van de huidige gemeentewet is opgenomen, een instrument dat
enerzijds recht doet aan de eigen verantwoordelijkheden van de burgemeester en anderzijds aan de positie van de raad als het orgaan in de
gemeente dat primair tot de besluitvorming inzake verordeningen
bevoegd is.
De leden van de S.G.P.-fractie hadden aarzelingen bij de in artikel 175
voorgestelde procedures inzake de bekrachtiging van en het beroep
tegen niet-bekrachtiging van noodverordeningen. Deze leden vroegen
zich af waarom niet zou kunnen worden volstaan met de mogelijkheid van
schorsing c.q. vernietiging van de noodverordening door de Kroon, zoals
geregeld in artikel 2 6 1 .
Op de redenen om de bekrachtigingseis te handhaven zijn wij naar
aanleiding van de opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie reeds
ingegaan.
De omstandigheden waarin artikel 175 kan worden toegepast kunnen
worden beschouwd als een «lokale» noodtoestand. Om die reden dient
op lokaal niveau te worden bepaald welke beschikbare instrumenten in
die noodtoestand dienen te worden gebruikt. Dat de commissaris der
Koningin is aangewezen als instantie waarbij de burgemeester in beroep
kan gaan tegen niet-bekrachtiging van de noodverordening door de raad,
hangt samen met het feit dat de commissaris op grond van Politiewet en
Rampenwet reeds bemoeienis heeft met de handhaving van de openbare
orde c.q. met de rampenbestrijding.
Wij zijn derhalve van oordeel dat bij de in artikel 175 bedoelde gevallen
van «lokale» noodtoestand, decentraal dient te worden bepaald of en zo
ja op welke wijze van de in artikel 175 neergelegde bevoegdheid gebruik
moet worden gemaakt. Het initiatief daartoe berust bij de burgemeester
terwijl de raad en in voorkomend geval ook de commissaris der Koningin
de bevoegdheid hebben zich daarover uit te spreken. Om die reden
wijzen wij de suggestie om te volstaan met het repressieve toezicht van
de Kroon af. Alleen de Kroon zou dan immers de gelegenheid hebben een
oordeel over de noodverordening uit te spreken. Bovendien zou de
verordening dan uitsluitend getoetst mogen worden aan de vraag of er
sprake is van strijd met het recht of met het algemeen belang.
Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg of invoering van een overlegplicht
zou kunnen bijdragen aan de noodzakelijke landelijke coördinatie bij
grootschalige ordeverstoringen van meer dan plaatselijke betekenis.
De bestaande praktijk is dat bij (dreigende) grootschalige ordeverstoringen tijdig overleg plaatsvindt tussen de betrokken burgemeester,
commissaris der Koningin en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In
dat overleg wordt, met behoud van ieders verantwoordelijkheid, het ten
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aanzien van de ordeverstoring te voeren beleid besproken. Het overleg
leidt in het algemeen tot bevredigende resultaten.
In het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging
van de Politiewet (kamerstuk 19 535) is voorts een bepaling opgenomen
(artikel 42), waarin aan de commissaris der Koningin respectievelijk de
minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid wordt toegekend bij
(dreigende) ordeverstoringen van meer dan plaatselijke betekenis,
respectievelijk bij ordeverstoringen waardoor de veiligheid van de Staat in
gevaar komt of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden,
dan wel zwaarwegende belangen van de samenleving kunnen worden
geschaad, aanwijzingen aan de burgemeester te geven.
Voor een toelichting op deze aanwijzingsbevoegdheid verwijzen wij
naar het relevante kamerstuk, meer in het bijzonder naar de passages in
de memorie van antwoord en de nadere memorie van antwoord waarin
de aanleiding voor de aanwijzingsbevoegdheid is uiteengezet (nrs. 5 en
10). Overigens is het ook in het kader van de rampenbestrijding voor
commissaris en minister mogelijk aanwijzingen te verstrekken. De basis
voor die bevoegdheid is gelegd in de artikelen 12, 13 en 22 van de
Rampenwet.
Wij zijn van oordeel dat met de in de praktijk gegroeide overlegvormen
en met de toepassing van de hiervoor beschreven aanwijzingsbevoegdhe
den in voldoende mate een landelijke coördinatie, als door het lid van de
R.P.F, fractie bedoeld, is gewaarborgd.
De leden van de fracties van C.D.A., S.G.P., R.P.F, en G.P.V. besteedden
aandacht aan de verhouding van de artikelen 174 en 175 tot de bepalingen
in de Grondwet over grondrechten. De leden van C D A . en G.P.V. deden
dit in het artikelsgewijze deel van het voorlopig verslag.
In de gevallen waarin door de verschillende leden dezelfde onderwerpen
aan de orde zijn gesteld worden zij in dit deel van de memorie gezamenlijk
behandeld.
De leden van de fractie van de S G P . vroegen of de tweede zin van
artikel 174, eerste lid, luidende: «Daarbij kan van andere dan bij de
Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken» er niet op duidt, dat
in noodsituaties kan worden afgeweken van het beginsel dat uitsluitend
de wet in formele zin zelf de inhoudelijke afwijking van de in de Grondwet
geregelde klassieke grondrechten zou mogen geven.
Wij merken hierover het volgende op. De voorgestelde bepaling
vermeldt uitdrukkelijk dat - bij gebruik van de bevelsbevoegdheid of
voorschriftbevoegdheid van de artikelen 174 en 175 - van andere dan bij
de Grondwet gestelde voorschriften kan worden afgeweken. Van bij de
Grondwet gestelde voorschriften, onder meer over de exclusieve bevoegdheid van de wetgever zelf om zonder delegatie beperkingen vast te
stellen, kan derhalve niet worden afgeweken. De vraag wordt dus
ontkennend beantwoord.
De memorie van toelichting laat over de betekenis van de tweede volzin
van de artikelen 174 en 1 75, eerste lid, ook geen onduidelijkheid bestaan.
De door deze leden gememoreerde uitleg van de bedoelde volzin zou
verder niet stroken met het principe, bij de grondwetsherziening gehuldigd,
dat beperkingen van grondrechten uitsluitend mogelijk zijn in de gevallen
die de Grondwet zelf heeft vastgelegd. Niet tot grondwettelijke clausules
herleidbare beperkingen zijn dus niet toelaatbaar. Dit grondwettelijk
principe geldt eveneens voor de wetgever, als deze voorschriften formuleert
voor de bevoegdheden van de burgemeester in noodsituaties.
De genoemde leden wijzen in dit verband op een uitspraak van de Hoge
Raad (H.R. 25 juni 1982, AB 1983, 37), waarin deze de uitoefening van
wettelijke bevoegdheden ten aanzien van geïnterneerden door de
directeur van een penitentiaire inrichting aanmerkt als «bij de wet
voorzien». Deze zinsnede in de uitspraak heeft evenwel geen betrekking
op uitleg van de Grondwet, maar op de interpretatie van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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Het begrip «wet» heeft in die context een andere betekenis dan in de
Grondwet. Reeds daarom lijkt de uitspraak ter zake niet van belang.
De tweede volzin van artikel 174, eerste lid, en van artikel 175, eerste
lid, heeft - dit zij opgemerkt naar aanleiding van vragen van leden van de
fracties van C D A . en S.G.P. - twee duidelijk te onderscheiden betekenissen.
De bepaling dat van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften
kan worden afgeweken heeft, zoals in de toelichting is uiteengezet, in de
eerste plaats tot doel wettelijk uitdrukkelijk vast te leggen dat de burgemeester bij het gebruik van noodbevoegdheden mag afwijken van bij of
krachtens de wet gegeven voorschriften, bij voorbeeld van de voorschriften
bij of krachtens de Wet openbare manifestaties (Stb. 1988, 157). Hij mag
ook afwijken van de voorschriften die zijn gesteld bij de autonome lokale
Algemene Politieverordening.
Deze bevoegdheid verschaft, zoals in de toelichting reeds werd
vermeld, geen vrijbrief. Het gebruik van de bijzondere bevoegdheden van
de artikelen 174 en 175 zal te allen tijde moeten voldoen aan het beginsel
van proportionaliteit. Dit beginsel geldt eveneens voor de bevoegdheid af
te wijken van bij voorbeeld de bepalingen die bij of krachtens de Wet
openbare manifestaties zijn gesteld, of van andere wetten. Het gebruik is
ook aan bestuurlijk en rechterlijk toezicht onderworpen. De burgemeester
zal zo nodig in rechte moeten kunnen aantonen dat er evenredigheid
bestaat tussen de ernst van de situatie en de aard en mate van afwijking
van de geldende regelgeving.
De tweede betekenis van de bedoelde volzin is, dat uitdrukkelijk wordt
vastgelegd dat de burgemeester bij het geven van bevelen of voorschriften
in lokale noodsituaties niet mag afwijken van de grondwettelijke voorschriften, zoals die over grondrechten.
De burgemeester mag dus bij zijn bevelen of voorschriften alleen
grondrechten beperken, voor zover de Grondwet daartoe blijkens de
betreffende grondwetsbepaling de mogelijkheid biedt. Geeft hij bevelen
of voorschriften die in strijd zijn met een grondwettelijke bepaling, dan
zijn deze ongrondwettig, onwettig en dus zonder rechtskracht. Deze
vragen zijn aan het rechterlijke oordeel onderworpen. De rechter kan zo
nodig over de vragen van strijdigheid met de Grondwet beslissen.
Het voorgaande betekent dat de burgemeester bij het geven van
bevelen of voorschriften die aan grondrechten raken, moet vaststellen of
en in hoeverre de bevelen of voorschriften in overeenstemming zijn met
het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 9 van de Grondwet.
Voor een antwoord op deze vraag moet concreet per grondwettelijke
bepaling over het beperken van grondrechten worden bezien, of en in
hoeverre de bevoegdheid van artikel 174 en artikel 175 als toepassing
van een concrete grondwettelijke beperkingsclausule kan worden
beschouwd. Uit de toepassingspraktijk van de artikelen 219 en 220
gemeentewet blijkt dat deze vragen in hoofdzaak rijzen met betrekking tot
vergaderingen en betogingen.
Daarom wordt deze vraag hieronder allereerst bezien met betrekking
tot het recht tot vergadering en betoging (artikel 9 Grondwet) en vervolgens
met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet) en
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (artikel 6 Grondwet).
Artikel 9 Grondwet bepaalt in het eerste lid dat het recht tot betoging
wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De
zinsnede «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet»
betekent dat de wetgever in formele zin, zonder delegatie, de noodzakelijke
beperkingen mag stellen aan de uitoefening van het recht tot vergadering
en betoging. Het verbod van delegatie houdt in dat de wetgever zelf bij
wet de aard en inhoud van de beperking in wezen moet bepalen. Het
overdragen van regelingsbevoegdheden ter zake aan andere organen is in
strijd met het delegatieverbod. Evenmin mag de wetgever in de wet
onbepaalde bevoegdheden tot het beperken van de vrijheid van vergadering
of betoging vastleggen.
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Het voorgestelde eerste lid van artikel 174 schrijft voor dat de burgemeester in de bedoelde bijzondere omstandigheden bevoegd is alle
bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter
beperking van gemeen gevaar nodig acht.
Deze bepaling kent aan de burgemeester derhalve een algemene, door
de burgemeester te concretiseren, bevoegdheid toe op het gebied van de
openbare orde. Het beleid ter zake, zo is de strekking van de bepaling,
wordt in wezen bepaald door de burgemeester.
Gelet op de aard en inhoud van artikel 174, kan de bepaling niet
worden beschouwd als toepassing van de grondwettelijke beperkingsclausule «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet» in artikel 9,
eerste lid, van de Grondwet. Mutatis mutandis, geldt dezelfde conclusie
met betrekking tot artikel 1 75.
Het tweede lid van artikel 9 van de Grondwet luidt: «De wet Kan regels
stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer
en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden». Deze bepaling
biedt aan de wetgever de mogelijkheid tot het delegeren van beperkingsbevoegdheid met betrekking tot de vrijheid van betoging en vergadering
binnen het door de bepaling gestelde kader.
De delegatie moet beperkt blijven tot maatregelen die betrekking
hebben op a. de bescherming van de gezondheid, b. het verkeersbelang
en c. de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
De vraag is vervolgens of artikel 174, eerste lid, eerste volzin, gezien
kan worden als een wettelijke delegatie krachtens artikel 9, tweede lid,
van de Grondwet (met betrekking tot artikel 175, eerste lid, eerste volzin,
geldt hetzelfde). Of een wetsbepaling kan worden beschouwd als
delegatiebepaling in de zin van artikel 9 Grondwet, hangt af van strekking,
inhoud en historie van de bepaling. Daarom moet in de eerste plaats
worden bezien of artikel 174 geacht kan worden (mede) de strekking te
hebben bij wege van delegatie aan de burgemeester de bevoegdheid te
geven tot het beperken van het recht tot vergadering en betoging. In de
tweede plaats moet worden bezien of de wettelijke toekenning in artikel
1 74 van de gedelegeerde beperkingsbevoegdheid verenigbaar is met de
begrenzing van de delegatiebevoegdheid in artikel 9, tweede lid, van de
Grondwet.
Voor wat het eerste punt betreft zij gewezen op het volgende. Artikel
174 heeft mede het oog op ernstige wanordelijkheden. Ernstige wanordelijkheden betreffen oproerige bewegingen, samenscholingen, grootschalige gewelddadigheden en vernielingen. Meer algemeen geformuleerd
betreft het grootschalige onbeheersbare acties op met name openbare
plaatsen binnen de gemeente. Met het oog op deze situaties mag de
burgemeester alle bevelen geven die hij ter handhaving van de openbare
orde of ter beperking van gemeen gevaar nodig acht.
Bedoelde situaties houden in veel gevallen verband met de (uit de hand
gelopen) uitoefening van het recht tot vergadering of betoging. De
toepassingsgeschiedenis van artikel 219 en artikel 220 van de huidige
gemeentewet maakt dat duidelijk. Het gebruik van de noodbevoegdheden
van de artikelen 219 en 220 gemeentewet heeft zich onder meer voorgedaan bij acties tegen ontruimingen, het gebruik van kernenergie en de
aanleg van een snelweg. De noodmaatregelen van de burgemeester
hebben veelal tot doel door een ingrijpende beperking van de openbare
bewegingsvrijheid binnen de gemeente of delen daarvan dergelijke acties
te voorkomen of althans beheersbaar te maken. De artikelen 174 en 175
vormen de voortzetting van de huidige artikelen 219 en 220. Aard en
geschiedenis van artikel 174 en artikel 175 maken derhalve duidelijk
dat de bepalingen mede de strekking hebben beperkingen te stellen aan
(ernstig ontspoorde) politieke en maatschappelijke manifestaties in de
vorm van vergaderingen en betogingen.
Naar de strekking kunnen de artikelen 1 74 en 175 dus worden aangemerkt als een wettelijke toepassing van de gedelegeerde beperkingsbevoegdheid van artikel 9, tweede lid, van de Grondwet.
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Vervolgens dient de vraag te worden bezien of de toekenning van
bevoegdheden in de artikelen 174 en 175 verenigbaar is met de begrenzing
van de delegatiebevoegdheid in artikel 9, tweede lid, van de Grondwet.
De bevelen en voorschriften van de burgemeester moeten strekken ter
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Op zich
zelf genomen zijn deze begrippen algemener van inhoud dan de beperklngsgronden in artikel 9, tweede lid, van de Grondwet: de bescherming
van de gezondheid, het verkeersbelang, of de bestrijding of voorkoming
van wanordelijkheden. De bevelen of voorschriften ter handhaving van
openbare orde of ter beperking van gevaar worden echter gegeven in
situaties van (gevreesde) ernstige wanordelijkheden of rampen. De
handhaving van de openbare orde of de beperking van gevaar zijn dus
gericht op het zo veel mogelijk beheersen van die ernstige wanordelijkheden
of rampen. Gelet hierop zijn de doelstellingen: handhaving van de
openbare orde en beperking van gevaar, voorzover de bevelen mede
betrekking hebben op vergaderingen en betogingen, van dezelfde
strekking als bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden en bescherming van de gezondheid in artikel 9, tweede lid, van de Grondwet.
Samengevat is de conclusie dat de artikelen 174 en 175 kunnen
worden beschouwd als een wettelijke toepassing van de te delegeren
beperkingsmogelijkheden van artikel 9, tweede lid, van de Grondwet.
Het lid van de fractie van het G.P.V. vroeg naar de verschillen tussen de
artikelen 6 en 9 van de Grondwet enerzijds en artikel 7 anderzijds.
Van artikel 7 van de Grondwet zijn in casu het eerste en het derde lid
van belang. Het eerste lid beschermt het openbaren van gedachten of
gevoelens door de drukpers, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. Ingevolge de jurisprudentie heeft het begrip «openbaren
van gedachten of gevoelens» in deze bepaling betrekking op het de
geesteswereid betreffende recht om zonder voorafgaand verlof van de
overheid, gevoelens door middel van de drukpers te uiten, zodat zij voor
anderen kenbaar zijn (zie HR 28 november 1950, NJ 1951, 137). Beperkingen op het de geesteswereid betreffende uitingsrecht mogen ingevolge
de clausule «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet»
uitsluitend worden vastgelegd bij wet in formele zin, zonder delegatie (zie
bijvoorbeeld artikel 1 3 7 c - 137e Wetboek van Strafrecht). Gelet
hierop nhag de burgemeester krachtens de artikelen 174 of 175 geen
beperkingen stellen aan het grondrecht van artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet. Hij is derhalve niet bevoegd tot het opleggen van inhoudelijke
beperkingen met betrekking tot drukpersuitingen.
Voor een nadere beschouwing over de betekenis van het grondwettelijk
verbod van delegatie verwijzen wij naar onze opmerkingen hierboven over
de clausule «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet» in
artikel 9 Grondwet.
In de jurisprudentie komt de reikwijdte van artikel 7 van de Grondwet
veelvuldig aan bod. Zo is bijvoorbeeld een bevel krachtens artikel 174
houdende een verbod van «propaganda tegen de verdediging of de
weermacht van het koninkrijk» (HR 31 mei 1939, N.J. 769) in strijd met
het delegatieverbod van artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
Daarnaast heeft de rechter als connex recht van het openbaringsrecht
van artikel 7, eerste lid, aangenomen het recht van een ieder om een
gedrukt geschrift door verspreiding in het openbaar aan het publiek
kenbaar te maken. Dit het verkeer op de openbare weg rakend en dus een
ruimtelijke sfeer bestrijkend recht brengt wegens die andere aard zijn
eigen beperkingen mee. Deze beperkingen mogen door de gemeenteraad,
of door de burgemeester krachtens de artikelen 174 en 175 worden
gesteld. Deze beperkingen mogen evenwel geen regeling bevatten
omtrent de inhoud van een geschrift. Zij mogen voorts een zelfstandig
middel van verspreiding niet in het algemeen verbieden of van een
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vergunning afhankelijk stellen, noch zodanig beperken dat er geen
gebruik van enige betekenis overblijft (zie HR 28 november 1950, NJ
1951, 137; vergelijk ook J.M. de Meij, Overheid en uitingsvrijheid, 1982,
blz. 29-30).
Artikel 7, derde lid, van de Grondwet beschermt het openbaren van
gedachten of gevoelens door andere middelen dan de drukpers of radio
en televisie, zoals vertoningen, voorstellingen of toespraken.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door deze middelen
heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, aldus artikel 7,
derde lid. Elke beperking krachtens artikel 174 of artikel 175 wegens de
inhoud van bijvoorbeeld vertoningen of toespraken is derhalve in strijd
met deze grondwetsbepaling. Een verbod van de burgemeester van
vertoningen en dergelijke ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden is daarentegen niet in strijd met artikel 7, derde lid, van de Grondwet.
Artikel 6 van de Grondwet beschermt in het eerste lid het recht van
ieder zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap
met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. Het tweede lid voegt daaraan toe dat de wet ter zake van
de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels
kan stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het
verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Het eerste lid bevat derhalve, evenals bij het hierboven besproken
artikel 9, een delegatieverbod. Het tweede lid van artikel 6 staat daarentegen de wetgever toe beperkingsbevoegdheden te delegeren aan onder
meerde burgemeester. Onder verwijzing naar het betoog hierboven over
de relatie tussen artikel 9 Grondwet en de artikelen 174 en 175, wordt
hier volstaan met de conclusie dat de burgemeester krachtens de
artikelen 174 en 175 bevoegd is aan samenkomsten en dergelijke ter
belijdenis van godsdienst en levensovertuiging buiten gebouwen en
besloten plaatsen beperkingen te stellen met het oog op de belangen
vermeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.
De bovenstaande uiteenzetting over de relaties van de artikelen 174 en
175 tot de artikelen 6, 7 en 9 van de Grondwet brengt ons tot de conclusie
dat de burgemeester krachtens de artikelen 174 en 175 bevoegd is:
- beperkingen te stellen aan samenkomsten en dergelijke ter belijdenis
van godsdienst of levensovertuiging buiten gebouwen en besloten
plaatsen voorzover deze beperkingen noodzakelijk zijn ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden (artikel 6 Grondwet);
- beperkingen te stellen aan het verspreiden van geschriften, mits geen
regels worden gesteld welke inhoud geschriften wel of niet mogen
hebben en mits een zelfstandig middel van verspreiding van geschriften
niet in het algemeen wordt verboden of van een vergunning afhankelijk
wordt gesteld, of zodanig wordt beperkt dat er geen gebruik van enige
betekenis overblijft (artikel 7, eerste lid, Grondwet);
- beperkingen te stellen aan vertoningen, voorstellingen, toespraken en
dergelijke, mits geen regels worden gesteld, welke inhoud vertoningen en
dergelijke wel of niet mogen hebben (artikel 7, derde lid, Grondwet);
- beperkingen te stellen aan vergaderingen en betogingen, die noodzakelijk zijn ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het
verkeer, of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden (artikei 9
Grondwet).
Uit het bovenstaande blijkt dat de burgemeester krachtens artikel 174
of artikel 175 de verspreiding van geschriften of manifestaties niet mag
verbieden wegens hun inhoud, doch wel ter bestrijding of voorkoming
van wanordelijkheden.
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De leden van de fracties van C.D.A., S.G.P., R.P.F, en G.P.V. vroegen
zich af of dit onderscheid in de praktijk houdbaar en werkbaar is. Hoe zou
dan anders dan om de inhoud van de geschriften van de verspreiding
ernstige wanordelijkheden te vrezen zijn?
Wij menen dat dit onderscheid zeer goed zowel in theorie als in de
praktijk is te maken. Voor de verheldering kan dienen hetgeen de Hoge
Raad in het eerder vermelde arrest van 1950 opmerkt. De Hoge Raad
onderscheidt daarbij het de geesteswereld betreffende recht om gedachten
of gevoelens te uiten en het, het verkeer op de openbare weg rakend en
dus een ruimtelijke sfeer bestrijkend, recht tot verspreiding van geschriften.
De openbaarmaking van geschriften, maar evenzo het organiseren van
voorstellingen of manifestaties, heeft derhalve een geestelijk aspect en
een ruimtelijk aspect.
Beperkingen van uitingen zijn met het oog op beide aspecten denkbaar
en soms geboden. Een verbod op de openbaarmaking van bij voorbeeld
racistische geschriften heeft het oogmerk die openbaarmaking, die
geestesuiting, wegens haar inhoud te treffen. Die inhoud is, gelet op
beginselen van de rechtsorde, niet aanvaardbaar. Deze afweging van
geestelijke vrijheid en van andere beginselen behoort in handen te zijn
van de wetgever in formele zin, van regering en Staten-Generaal, en niet
van het lokaal bestuur.
Het lokaal bestuur, waaronder de burgemeester bij de toepassing van
de artikelen 1 74 en 175, heeft de taak onder meer de «een ruimtelijke
sfeer» bestrijkende orde in de gemeente te regelen en te handhaven. Bij
die taak past bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
De bevoegdheid van de burgemeester krachtens de artikelen 174 en
175 is derhalve gebonden door de belangen waarop hij zijn maatregelen
richt. Bepalend is met andere woorden het oogmerk dat hij heeft met zijn
bevelen of voorschriften. Dat oogmerk dient te zijn: de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden en niet de inhoud van bij voorbeeld
een geschrift.
Toetsing van dat oogmerk door de gemeenteraad of door de rechter is
heel wel mogelijk. De raad of de rechter kan bij toetsing van bij voorbeeld
bevelen krachtens artikel 174, de omstandigheden waaronder de bevelen
zijn gegeven, de aard en de motivering van de bevelen en hun verhouding
tot de omstandigheden, in de beschouwing betrekken. Op grond van deze
objectieve factoren kan, met inachtneming van de beoordelingsruimte die
artikel 174 aan de burgemeester geeft, worden vastgesteld of de burgemeester met zijn bevelen het oogmerk heeft gehad de inhoud te treffen
dan wel wanordelijkheden te voorkomen.
Ook op grond van de toepassingsgeschiedenis van artikel 219 blijkt
deze vaststelling heel wel mogelijk te zijn.
Het criterium is derhalve het oogmerk van de burgemeester, het belang
dat hij wil dienen. Daarbij kan zich het geval voordoen dat hij (ernstige)
wanordelijkheden vreest, en dat in redelijkheid ook mag doen, op grond
van de weerstanden of de agressie die het onderwerp van een demonstratie
of de inhoud van geschriften bij het publiek of bepaalde groepen oproept.
In dergelijke gevallen zal de burgemeester zich tot taak moeten stellen de
uitingen te beschermen tegen het vijandig publiek. Hij mag die uitingen in
principe niet verbieden of beëindigen wegens de weerstanden. De politie
en de justitie hebben de taak strafbare uitingen op te sporen, te beëindigen
en te vervolgen. Indien de burgemeester evenwel, gelet op de ernst van
de te vrezen wanordelijkheden, in redelijkheid kan menen dat hij met de
hem ter beschikking staande middelen de situatie niet kan beheersen,
mag hij de uitingen, waartegen een vijandig publiek zich richt of naar
verwachting zal richten, verbieden. In een zodanig geval heeft in een
keten van (te verwachten) factoren, de inhoud van geschriften of het
onderwerp van een demonstratie mede geleid tot het verbod van die
uitingen. De burgemeester heeft evenwel in een zodanig geval niet het
oogmerk gehad die inhoud of dat onderwerp te treffen. Zijn - objectiveerbare - oogmerk was het voorkomen van (ernstige) wanordelijkheden. Het
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onderwerp van de demonstratie is voor de burgemeester uitsluitend
relevant geweest, voor zover het voor anderen de aanleiding zou zijn voor
wanordelijkheden.
In dit verband zij er tenslotte nog op gewezen, dat de bevoegdheden
van de burgemeester krachtens de artikelen 174 en 175 ten aanzien van
onder meer betogingen in het verlengde liggen van de bevoegdheden die
de burgemeester heeft krachtens de Wet openbare manifestaties.
Krachtens die wet kan hij voorschriften en beperkingen stellen ten
aanzien van betogingen onder meer ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden. Hij mag verder, indien de bestrijding of het voorkomen
van wanordelijkheden dat vordert, een verbod geven met betrekking tot
een betoging. Deze voorschriften, beperkingen of verboden mogen geen
betrekking hebben op de inhoud van te openbaren gedachten of gevoelens
(Wet openbare manifestaties, artikel 5).
Deze wet verplicht naar haar aard tot de beoordeling van een concrete
betoging naar aanleiding van een kennisgeving. De Wet openbare
manifestaties laat evenwel onverlet dat krachtens de artikelen 174 en
175 de burgemeester in bepaalde delen van de gemeente of zo nodig in
de gehele gemeente, gedurende een bepaalde tijd, een verbod geeft van
betogingen, acties of samenscholingen dan wel in algemene zin de
bewegingvrijheid (waaronder de vrijheid van betoging) beperkt.
De bevelen of voorschriften krachtens de artikelen 174 of 175 hebben
derhalve een veel algemener bereik dan de maatregelen krachtens de
Wet openbare manifestaties.
De vragen van de leden van de fracties van C.D.A. en P.v.d.A. betreffende
de civiele verdediging zijn beantwoord in het artikelsgewijze deel van
deze memorie bij artikel 176.
De leden van de C.D.A. fractie vroegen welke positie artikel 176 de
burgemeester geeft met betrekking tot de begroting indien de raad geen
gelden voor de voorbereiding van de civiele verdediging wenst te voteren.
Het gaat bij deze taak vooral om het uitvoeren van taken die de
burgemeester zijn opgedragen in bijzondere wetten. Artikel 176 is in dit
verband bedoeld als een meer algemene bepaling die de burgemeester
op dit punt een zorgplicht geeft. Dat heeft tot gevolg dat veelal sprake zal
zijn van verplichte uitgaven als bedoeld in artikel 194 van het wetsvoorstel.
In artikel 195 en volgende is een regeling getroffen voor het geval de raad
weigert een verplichte uitgave in de begroting op te nemen.
Het kan echter voorkomen dat de burgemeester voorstelt uitgaven te
doen op het gebied van de civiele verdediging die niet verplicht zijn in de
zin van artikel 194. Voor wat betreft dergelijke niet-verplichte uitgaven
geldt, dat de raad het belang hiervan kan afwegen tegen het belang van
andere wenselijke uitgaven en de beschikbare financiële middelen en kan
besluiten de prioriteit elders te leggen.
3.3.3. Inkomsten uit nevenfuncties
De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden de opvatting van de VNG, dat
voor de wethouders, maar ook voor de burgemeester nader omschreven
moet worden wat tot «normale» werkzaamheden behoort.
Wij zullen op deze vraag nader ingaan in het artikelsgewijze deel van
deze memorie bij de behandeling van artikel 43. Wij hechten er echter
aan om in dit verband kort aandacht te besteden aan de problematiek van
nevenfuncties van personen die een openbaar ambt vervullen.
Bij de brief van 16 oktober 1987 heeft de tweede ondergetekende de
Tweede Kamer een notitie gezonden over het onderwerp «nevenfuncties
van personen die een openbaar ambt vervullen» (kamerstuk 20 274, nr.
1). Deze notitie diende ter voorbereiding van een mondeling overleg over
dit onderwerp met de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken.
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In de notitie werd gesteld dat de drager van een openbaar ambt in
beginsel zal dienen te besluiten of een bepaalde, overigens niet onverenigbaar verklaarde nevenfunctie zich verdraagt met een goede uitoefening
van zijn ambt. In dat verband werd gewezen op artikel 47, vierde lid, van
de Comptabiliteitswet 1976. Deze bepaling bevat een tot de leden van de
Algemene Rekenkamer gerichte instructie geen betrekking te vervullen
«waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede
vervulling van onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen
daarin». In het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, dat op 10 december 1987 plaatsvond, heeft de tweede
ondergetekende toegezegd deze norm ook wettelijk vast te leggen voor
de leden van de Raad van State, de Nationale ombudsman, de commissarissen der Koningin en de burgemeesters.
In de nota van wijziging wordt de desbetreffende norm voor de burgemeesters opgenomen in artikel 68. Zij geeft een wettelijke aanscherping
van de beoordeling welke nevenfuncties niet aanvaard kunnen worden.
Onder verwijzing naar de toelichting die destijds op artikel 47, vierde lid,
van de Comptabiliteitswet 1976 is gegeven, zal bij dergelijke nevenfuncties
gedacht moeten worden aan functies bij welke verwacht moet worden
dat de vervulling ervan een te groot beslag op de tijd van de betrokkene
zou leggen of zou kunnen worden getwijfeld aan de handhaving van de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid (vergelijk kamerstuk 13 037, nr.
3, blz. 32).

HOOFDSTUK 4. DIVERSE VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE GEMEENTEWET
4 . 1 . Autonomie en medebewind
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., D66, S.G.P. en G.P.V.
brachten het onderscheid tussen autonomie en medebewind ter sprake.
Zij waren met de regering van oordeel dat de verschillen in rechtsgevolgen
tussen beide vormen van gemeentelijke werkzaamheid sterk zijn vervaagd.
Zij zetten echter vraagtekens bij de conclusie die zij in de memorie van
toelichting lazen dat er in het geheel geen verschil in rechtsgevolg meer
zou zijn of zou moeten zijn.
In paragraaf 2.1. van deze memorie hebben wij betoogd dat ten
aanzien van een groot aantal onderwerpen het onderscheid tussen
autonomie en medebewind niet langer een bruikbaar uitgangspunt is voor
een regeling van die onderwerpen, omdat het verschil in rechtsgevolgen
hetzij geheel is verdwenen, hetzij sterk is vervaagd. Zou men toch dit
onderscheid als uitgangspunt nemen, dan zou men vrijwel steeds
uitkomen op twee identieke of nagenoeg identieke regelingen voor de
betreffende onderwerpen, hetgeen wij onwenselijk achten.
De leden van de fracties van C.D.A. en G.P.V. wezen er terecht op dat
de memorie van toelichting te snel concludeert dat er in het onderhavige
voorstel in het geheel geen rechtsgevolgen meer verbonden zijn aan het
onderscheid. Inderdaad wordt, als uitvloeisel van artikel 132, vijfde lid,
van de Grondwet, in de artikelen 125 en 126 alleen een taakverwaarlozingsregeling gegeven voor het gevorderde bestuur. In paragraaf 2.1.
wezen wij hier reeds op.
Wij zijn het niet eens met de leden van de fractie van het C.D.A., waar
zij uit de memorie van toelichting afleidden dat de regering van oordeel is
dat verschillen in rechtsgevolgen tussen autonomie en medebewind nooit
meer nodig zouden zijn. Of dit zo is valt thans niet te beoordelen. De
memorie van toelichting beperkt zich daarom tot de conclusie dat bij de
huidige stand van zaken het onderscheid onvoldoende aanknopingspunten
biedt voor een verschil in regeling van rechtsgevolgen.
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In paragraaf 2.1. van deze memorie hebben wij benadrukt dat het
principiële belang van het onderscheid tussen autonomie en medebewind
ook voor ons van belang blijft. In de memorie van toelichting is dit aspect
wellicht wat onderbelicht gebleven. Wij stemmen volmondig in met de
vaststelling van de leden van de S.G.P.-fractie dat het onderscheid tussen
autonomie en medebewind blijvende betekenis behoudt in het licht van
de erkenning dat de taakuitoefening van de gemeenten van tweeërlei
origine kan zijn, te weten de autonome behartiging van de eigen huishouding en het geroepen worden tot medewerking aan de uitoefening van
taken door hogere overheden. De grondwetgever van 1983 heeft in
artikel 124 eveneens doen blijken dat hij belang blijft hechten aan het
onderscheid. Waar het ons echter om gaat is dat het principiële belang
van het onderscheid niet per se tot verschillen in rechtsgevolg hoeft te
leiden. Of er dergelijke verschillen moeten zijn wordt op zich niet bepaald
door het principiële karakter van het onderscheid, maar door de vraag of
zij wenselijk worden geacht. Wat dat betreft hebben de afgelopen
decennia een duidelijke ontwikkeling te zien gegeven.
Gelet op het principiële belang van het onderscheid tussen autonomie
en medebewind had het de leden van vele fracties, alsmede de VNG,
bevreemd dat voor artikel 113, eerste lid, een redactie is gekozen die
sterk afweek van die van het eerste lid van artikel 124 van de Grondwet.
De leden van C.D.A.-fractie riepen het verloop van de algehele grondwetsherziening in herinnering en gaven te kennen er zeer aan te hechten
dat de nieuwe Gemeentewet het onderscheid tussen autonomie en
medebewind bevat.
De leden van de V.V.D.-fractie zagen de tekst van artikel 113, eerste
lid, als verzwakking voor de gemeenten, wegens het ontbreken van de
woorden «huishouding» en «overgelaten».
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of artikel 113, eerste
lid, wel geheel in overeenstemming was met artikel 124, eerste lid, van
de Grondwet, nu in die laatste bepaling het begrip «huishouding» weer is
ingevoegd.
Naar de mening van de leden van de S.G.P.-fractie pleitte onder meer
de omvangrijke jurisprudentie inzake het begrip «huishouding» voor
handhaving van dit begrip in de nieuwe Gemeentewet.
Het lid van de G.P.V.-fractie tenslotte merkte op dat het onderscheid
tussen autonomie en medebewind in de organieke wetgeving tot uitdrukking dient te komen.
Wij zijn bij nadere beschouwing met de aan het woord zijnde leden van
oordeel dat het de voorkeur verdient artikel 113, eerste lid, zodanig te
redigeren dat het nauw aansluit bij artikel 124, eerste lid, van de Grondwet.
Het komt ons voor dat aldus beter uitdrukking wordt gegeven aan het
principiële belang van het onderscheid tussen autonomie en medebewind.
In de nota van wijziging stellen wij de volgende tekst voor artikel 113,
eerste lid voor: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de
huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.
De leden van de C.D.A.-fractie achtten de stelling verdedigbaar, dat het
creëren van verschillen tussen autonomie en medebewind in bepaalde
gevallen de gemeentelijke autonomie ten goede zou kunnen komen. Ter
ondersteuning van deze stelling voerden zij aan dat bij voorbeeld gedacht
zou kunnen worden aan het verleggen van de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij zeer gedetailleerd medebewind.
Naar onze mening bestaat vanuit deze invalshoek geen behoefte aan
handhaving van het onderscheid tussen autonomie en medebewind.
Zoals eerder in deze memorie naar voren kwam, wordt in de rechtspraak
aangenomen dat gemeentelijke organen bij het verrichten van medebewindstaken civielrechtelijk de gemeente vertegenwoordigen. Daarbij
maakt het geen verschil of het om medebewind gaat waarbij de gemeenten
een grote mate van vrijheid hebben, dan wel om medebewind waarbij het
gezag dat de gemeente in medebewind roept nauwkeurig aangeeft hoe
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de gemeentelijke organen hebben te handelen. Die mate van vrijheid kan
wel van belang zijn voor beantwoording van de vraag wie uiteindelijk
eventuele schade als gevolg van gemeentelijk handelen zal hebben te
dragen. Met het al dan niet handhaven van het onderscheid tussen
autonomie en medebewind heeft dit echter niets van doen.
Door de leden van de C.D.A. fractie werd naar voren gebracht dat de
Gemeentewet zou dienen aan te geven waarop artikel 124, tweede lid,
van de Grondwet het oog heeft. Zij meenden - zo begrijpen wij deze
leden - dat artikel 113, tweede lid, de soorten van algemene regelingen
zou moeten vermelden via welke regeling en bestuur kunnen worden
gevorderd. In dat kader noemden zij wetten, algemene maatregelen van
bestuur, provinciale en eventueel ministeriële verordeningen.
Wij menen dat het geen aanbeveling verdient de suggestie van de
leden hier aan het woord op te volgen. Daaraan kleeft namelijk het
bezwaar dat het medebewind gevorderd bij wege van concreet werkend
besluit ten onrechte buiten beschouwing blijft. In paragraaf 2.4. van deze
memorie hebben wij aan deze vorm van medebewind en aan de relatie
tussen de artikelen 113, tweede lid en 115 enerzijds en artikel 124,
tweede lid, Grondwet anderzijds aandacht besteed. Graag verwijzen wij
deze leden naar die paragraaf.
Tot slot wilden de leden van de C.D.A.-fractie weten of het op grond
van artikel 124, eerste lid, Grondwet, mogelijk was besluiten van gemeentebesturen te vernietigen. In concreto vroegen zij of een gemeentelijk
besluit bij voorbeeld om geen Zuidafrikaanse produkten te kopen, of een
gemeentelijke oproep aan bedrijven zich terug te trekken uit Zuid-Afrika,
vernietigd zou kunnen worden, uitsluitend met een beroep op artikel 124,
eerste lid, van de Grondwet.
Door de regering is in het verleden meermalen uitgesproken, onder
meer bij de algehele grondwetsherziening, dat gemeentebesturen binnen
de grenzen van het begrip «gemeentelijke huishouding» blijven als er een
relatie bestaat tussen de gemeentelijke activiteit en de lokale gemeenschap.
Dat brengt met zich mee dat vernietiging van een gemeentelijk besluit
uitsluitend op grond van artikel 124, eerste lid, Grondwet, alleen dan kan
plaatsvinden, indien wordt aangetoond dat er geen enkele relatie bestaat
tussen een gemeentelijke activiteit en de lokale gemeenschap. Overigens
blijkt uit de praktijk dat niet alle gemeentelijke activiteiten die op zich wel
binnen het begrip «huishouding» vallen gesauveerd kunnen worden. Zij
kunnen namelijk in strijd zijn met andere rechtsregels dan artikel 124,
eerste lid, of met het algemeen belang en op die grond worden vernietigd.
De leden van de fractie van de V.V.D. gaven te kennen dat, voorzover
bij de uitvoering van autonome taken de gemeente - door welke oorzaak
ook - beperkt is in haar beleidsvrijheid, het streven van de wetgever erop
gericht dient te zijn die beleidsvrijheid te herstellen. Ook de leden van de
fractie van D66 wezen erop dat de omvang van de eigen beleidsruimte
van de gemeente een zeer wezenlijk aspect is geheel los van de vraag of
dit aan de orde is bij autonomie of bij medebewind.
Wij stemmen geheel in met de opmerkingen van de leden hier aan het
woord. Naar onze mening wordt echter nog wel eens te snel het begrip
beleidsvrijheid uitsluitend gekoppeld aan autonomie. Vergeten wordt dan
dat ook de medebewindswetgever de gemeenten een grote mate van
beleidsvrijheid kan laten en dat in een niet gering aantal gevallen ook
heeft gedaan. Wij onderstrepen in dit verband nogmaals de vaststelling
van de Raad voor het binnenlands bestuur in zijn advies «Medebewind:
van autonome waarde!», dat de verschuiving van autonome naar medebewindsbevoegdheden voor de gemeenten niet alleen maar negatieve
gevolgen heeft gehad. In dit licht bezien, menen wij - dit in reactie op een
opmerking van de leden van de V.V.D.-fractie - dat het niet primair gaat
om een vermindering van het aantal medebewindstaken, maar om een
vergroting van de beleidsvrijheid binnen de medebewindstaken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10

104

De leden van de D66-fractie vroegen ons aan te geven op welke wijze
het ontwerp voldoende garanties bevat voor voldoende vrije beleidsruimte
voor de gemeente.
Wij verwijzen deze leden naarde paragrafen 1.1. en 2 . 1 . van deze
memorie, waar wij hebben uiteengezet hoe thans binnen en buiten de
Gemeentewet vorm wordt gegeven aan het streven de beleidsruimte voor
de gemeenten te vergroten. In diezelfde paragrafen hebben wij evenwel
ook betoogd, dat de Gemeentewet als organieke wet vooral een formeelwettelijk kader biedt voor het functioneren van gemeentebesturen. Zij kan
niet een afgebakende vrije beleidssfeer ten behoeve van de gemeenten
garanderen. De omvang van die sfeer wordt vooral bepaald door andere
factoren die een rol spelen in het krachtenspel tussen overheden.
In antwoord op een opmerking van de leden van de S.G.P.-fractie
merken wij op dat artikel 11 5 niet kan worden beschouwd als een nadere
bepaling van het gehele artikel 113. Artikel 115 beperkt slechts de
reikwijdte van het tweede lid van artikel 113. In paragraaf 2.4. van deze
memorie hebben wij aandacht besteed aan de relatie tussen artikel 113,
tweede lid, en artikel 115. Graag verwijzen wij de aan het woord zijnde
leden naar die paragraaf.
De leden van de S.G.P.-fractie zeiden te vrezen dat het doen vervallen
van het huidige artikel 151, als uitvloeisel van onze visie op het onderscheid
autonomie - medebewind, tot grotere onduidelijkheid zal leiden met
betrekking tot de competentieverdeling tussen gemeentelijke bestuurorganen. Voorts was het deze leden niet geheel duidelijk of er onder
omstandigheden ruimte kan of moet zijn voor gemeentelijke organen om
zelf de onderlinge taakafbakening vast te stellen. Impliceert dat laatste
niet dat er tussen gemeenten verschillen kunnen gaan ontstaan?
Met betrekking tot dit onderwerp zijn door de leden van andere fracties
elders in het voorlopig verslag eveneens vragen gesteld. Voor de beantwoording daarvan verwijzen wij de leden van de S.G.P.-fractie naar de
paragrafen 2 . 1 . en 3.2. van deze memorie.
Wat de vragen van de leden van de S.G.P.-fractie en van het lid van de
G.P.V.-fractie betreft over de verhouding van de voorgestelde taakverwaarlozingsregeling (artikelen 125 en 126) tot artikel 132, vijfde lid, van
de Grondwet, verwijzen wij deze leden naar ons betoog ter zake in het
artikelsgewijze deel van deze memorie.
4.2. Delegatie en mandaat
Ondanks het feit dat de leden van de C.D.A. fractie in beginsel geen
bezwaar hadden tegen mandaatverlening aan afzonderlijke wethouders,
aarzelden zij toch over de mandaatsconstructie die in artikel 167 was
gekozen, met name wegens de samenhang met artikel 56. Hierdoor zou
het systeem van collegiale besluitvorming worden aangetast en dus aan
het belang van integrale besluitvorming afbreuk worden gedaan. Zij
achtten het gevaar aanwezig dat het college zou verworden tot een zuiver
formeel orgaan en dat de ontwikkeling naar een - ook door de regering
niet gewenst - «individueel wethoudersambt» op de loer zou liggen. De in
het wetsvoorstel neergelegde constructie zou naar hun mening niet in
naam maar wel feitelijk neerkomen op een delegatie aan afzonderlijke
wethouders, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat de
Gemeentewet ook de individuele verantwoordelijkheid van wethouders
kent.
Het belang van het behoud van de collegiale besluitvorming in het
college wordt door ons onderschreven. Ook wij hechten aan het behoud
van de daarin besloten liggende mogelijkheid tot een integrale afweging
van beleid. Juist om deze reden zijn wij niet overgegaan tot het introduceren
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van de mogelijkheid om bevoegdheden van het college aan de afzonderlijke
wethouders te delegeren, ook al geeft de praktijk in vooral de grotere
gemeenten een ontwikkeling te zien die sterk op delegatie lijkt.
Met de in dit wetsvoorstel geïntroduceerde mogelijkheid van mandaatverlening aan afzonderlijke wethouders menen wij enerzijds in voldoende
mate aan de in de praktijk gebleken behoeften tegemoet te komen en
anderzijds het belang van het behoud van een collegiale besluitvorming
recht te doen. Immers, het college besluit hoever het wil gaan met de
mandaatverlening aan individuele wethouders. Het college blijft echter
volledig verantwoordelijk voor de besluiten krachtens mandaat genomen.
Dit kan alleen als het te allen tijde aanwijzingen kan geven en kan
ingrijpen als dat wenselijk wordt geoordeeld. De voorliggende regeling
van mandaatverlening aan wethouders voorziet hierin. Naar onze mening
wordt op dit aspect door de aan het woord zijnde leden te weinig acht
geslagen.
Het beginsel van de collegialiteit komt met name tot uitdrukking in de
gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van de collegeleden
voor het door het college gevoerde bestuur, waaronder alle bestuur
krachtens mandaat door individuele wethouders. Om deze collegialiteit te
handhaven hebben wij het in paragraaf 3.2.3. van deze memorie niet
wenselijk geoordeeld de suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie
over te nemen om de leden van het college te zamen en afzonderlijk
verantwoordelijk te doen zijn voor het door «hen» gevoerde bestuur. Door
de introductie van een verantwoordelijkheid voor het «door hen» gevoerde
bestuur zou naar onze mening ook een individuele verantwoordelijkheid
voor individuele besluiten gaan ontstaan, hetgeen wij willen voorkomen.
In de nu gekozen mandaatsconstructie worden alle besluiten van individuele
collegeleden in beginsel aan het college toegerekend. De leden van het
college zijn voor dit collegebeleid gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijk.
Bij delegatie van bevoegdheden aan afzonderlijke wethouders zou er
geen sprake meer zijn van een volledige collegiale verantwoordelijkheid.
Het college is bij delegatie slechts verantwoordelijk voor het delegatiebesluit en voor de daarbij of later al dan niet gegeven algemene aanwijzingen.
De concrete besluiten die op grond van een rechtsgeldig delegatiebesluit
door een individuele wethouder worden genomen, kunnen alleen hem
worden toegerekend. In de systematiek van dit wetsvoorstel kan van een
dergelijke situatie geen sprake zijn. Wij zijn het dus niet eens met de
leden van de C.D.A.-fractie die meenden dat in feite een delegatie aan
afzonderlijke wethouders zou worden geïntroduceerd.
Door deze leden werd met name aan het bepaalde in artikel 56 een
argument tegen de voorgestelde mandaatsconstructie ontleend. Wij
delen deze mening niet. Weliswaar maakt de formulering van artikel 56
het mogelijk dat besluiten buiten de collegevergadering om worden
genomen, maar in feite gebeurde dit reeds op grond van de gebruikelijke,
door de rechter gesauveerde, parafencultuur. Ook bij het tot stand komen
van besluiten geldt weer dat het college - hoe het ook tot zijn besluiten
komt - voor die besluiten als geheel verantwoordelijk is. Aan het college
kan het naar onze mening worden overgelaten te bezien hoe het omwille
van een efficiënte taakverdeling en besluitvorming tot zijn besluiten komt.
Het verwonderde de leden van de C.D.A.-fractie dat in artikel 167 een
tweede en een derde lid zijn opgenomen, waarin de karakteristieken van
de mandaatsconstructie worden genoemd. Zij vroegen zich af of dit wel
nodig was.
In het wetsvoorstel is ervoor gekozen geen gebruik te maken van de
begrippen delegatie en mandaat, maar telkens weer een gelijkluidende
omschrijving te geven. Bij delegatie wordt consequent gesproken over
«overdragen» van een bevoegdheid, bij mandaat over «opdragen».
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De aan het woord zijnde leden moet worden toegegeven dat in artikel
167, tweede en derde lid, wordt uitgeschreven wat tot de wezenlijke
kenmerken van mandaatverlening behoort, terwijl dat in de overige
gevallen van delegatie of mandaat niet gebeurt. De reden die wij hiervoor
kunnen aanvoeren is dat de introductie van mandaatverlening aan
afzonderlijke wethouders een verruiming van de mogelijkheden van
mandaatverlening betekent. Bij mandaatverlening is in het algemeen
immers sprake van enige ondergeschiktheidsrelatie. In de verhouding van
het college van burgemeester en wethouders tot de afzonderlijke wethouders ontbreekt deze. Daarom achten wij het gewenst dat in de wet de
consequenties van mandaatverlening aan afzonderlijke wethouders
uitdrukkelijk worden vastgelegd. Duidelijk wordt vastgelegd dat bij een
mandaatverlening de leden van het college daar gezamenlijk en afzonderlijk
voor verantwoordelijk blijven. Het college zal dit steeds in het oog moeten
houden en als tot een mandaatverlening wordt overgegaan zonodig de
voorzieningen moeten treffen die het mogelijk maken deze verantwoordelijkheid uit te oefenen.
De leden van de C.D.A.-fractie achtten het absoluut noodzakelijk dat
werd aangegeven om welk soort mandaat het bij wethouders kan gaan.
Voorts vonden zij de omschrijving van de bevoegdheid tot mandaatverlening in artikel 167, eerste lid, wel heel erg ruim.
Bij mandaatverlening aan wethouders kan het om alle vormen van
mandaat gaan, dus zowel om een ondertekenings-, beslissings- en
uitvoeringsmandaat, als om een afdoeningsmandaat. Het ondertekeningsmandaat wordt geregeld in artikel 76, eerste lid. De overige vormen van
mandaat vallen onder de reikwijdte van artikel 167, eerste lid.
De omschrijving van de bevoegdheid in artikel 167, eerste lid, is met
opzet ruim geformuleerd om het college in staat te stellen de uitoefening
van zijn bevoegdheden op de voor de betreffende gemeente meest
geëigende en efficiënte wijze te doen plaatsvinden. De eigen verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor het gemeentelijk beleid komt
naar onze mening pas goed tot zijn recht als dat bestuur daarvoor ook de
ruimte wordt geboden. De wetgever moet zich beperken tot het aangeven
van de naar zijn oordeel noodzakelijke grenzen.
Wij zien niet in waarom de mandaatverlening aan afzonderlijke wethouders in het algemeen zou moeten worden beperkt tot bij voorbeeld de
uitvoering van collegebesluiten. In paragraaf 3.2.3. hebben wij reeds
betoogd dat de mandaatconstructie op zichzelf voldoende waarborgen in
zich bergt voor het behoud van het ook door ons belangrijk geachte
collegiale bestuur. Bovendien houdt de tekst van artikel 167, eerste lid,
ook een grens in. De regeling waarop de bevoegdheid van het college
steunt moet zich niet tegen een mandaatverlening aan wethouders
verzetten. Dit betekent dat als de wetgever van oordeel is dat in het
concrete geval geen mandaatverlening aan wethouders moet kunnen
plaatsvinden, hij dit uitdrukkelijk in de wet tot uitdrukking moet brengen.
Voorts informeerden de aan het woord zijnde leden of er een relatie
bestond tussen artikel 167 en het weglaten van artikel 76, eerste lid, van
de huidige gemeentewet, waarin de burgemeester, behoudens het
bepaalde in artikel 209 sub a, belast wordt met de uitvoering van de
besluiten van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.
Wij zien geen duidelijke relatie tussen het weglaten van het huidige
artikel 76, eerste lid, en artikel 167. Artikel 76, eerste lid, is in het
wetsvoorstel niet opgenomen omdat het een bepaling is die in de praktijk
niet meer opgaat. De uitvoering van besluiten van de raad en het college
geschiedt ook nu reeds door anderen, bij voorbeeld door het college van
burgemeester en wethouders, een commissie of door een ambtenaar.
Tenslotte vroegen de aan het woord zijnde leden zich voor wat betreft
de mandaatverlening aan wethouders af of ook ondermandaat van de
wethouders mogelijk moet worden geacht.
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Ondermandaat is in het algemeen slechts mogelijk als het hoofdmandaat
in de mogelijkheid voorziet. Ook bij mandaatverlening aan wethouders is
dit het geval. Het college zelf zal deze mogelijkheid desgewenst moeten
scheppen. Voor de goede orde zij hierbij vermeld dat ondermandaat,
indien mogelijk, altijd een ondermandaat aan een ambtenaar zal betreffen.
Een wethouder kan immers niet aan een andere wethouder mandateren.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de mogelijkheid
van delegatie aan ambtenaren, die in de artikelen 165 en 177 ligt
besloten, niet wenselijk is, ondanks het feit dat deze ook in de huidige
praktijk reeds bestaat. Zij tilden zwaar aan het verlies van politieke
verantwoordelijkheid die met een dergelijke delegatie gepaard gaat. Het
feit dat een bestuurder verantwoordelijkheid blijft dragen, ook al is deze
in sommige gevallen in belangrijke mate een fictie, heeft naar hun mening
betekenis voor de relatie tot de ambtenaar aan wie bevoegdheden
worden gemandateerd. De verantwoordelijkheid voor ambtelijk doen en
laten zou, zo betoogden de aan het woord zijnde leden, bij het bestuur
moeten blijven.
De in het wetsvoorstel opgenomen - ook in ons huidige systeem sinds
1931 voorkomende - mogelijkheid tot delegatie van de technische
uitvoering van besluiten van de raad, het college en van de burgemeester
aan ambtenaren, is een afwijking van het overigens sluitende systeem van
delegatie en mandaat dat in het wetsvoorstel is neergelegd. Wetstechnisch
gezien is er daarom wat voor te zeggen de suggestie van de aan het
woord zijnde leden over te nemen. De reden waarom wij desondanks de
handhaving van een beperkte mogelijkheid tot delegatie aan ambtenaren
bepleiten, moet vooral in de praktijk worden gezocht. In een aantal
gevallen van zuiver technische uitvoering is de reiatie bestuur-ambtenaar
dermate gering dat aan een politieke controle nauwelijks behoefte
bestaat. In de memorie van toelichting wordt reeds een aantal voorbeelden
genoemd. In 1931 is tot de invoering van een mogelijkheid tot delegatie
aan ambtenaren besloten, omdat de gemeentelijke besturen bij gebreke
van een mogelijkheid tot delegatie aan ambtenaren regelmatig werden
geconfronteerd met een nietigverklaring door de rechter van technische
uitvoeringsmaatregelen van ambtenaren. Het betrof steeds uitvoeringsmaatregelen die in de praktijk onontkoombaar bleken. Als tot het schrappen
van de in het wetsvoorstel opgenomen delegatiemogelijkheid zou worden
overgegaan, lopen gemeentebesturen wederom het gevaar dat uitvoeringsmaatregelen van ambtenaren door de rechter nietig worden verklaard. Dit
is de reden waarom wij voorstellen deze in omvang betrekkelijk geringe
afwijking te handhaven.
Op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie betreffende het al dan
niet bestaan van een ondergeschiktheidsrelatie tussen het college van
burgemeester en wethouders en ambtenaren van gemeentepolitie zullen
wij in het artikelsgewijze deel bij artikel 76 ingaan. Kortheidshalve
verwijzen wij naar de aldaar gegeven uiteenzetting.
4.3. Openbaarheid van bestuur
De vragen van de leden van de D66-fractie betrekking hebbende op de
openbaarheid van bestuur hebben wij op verschillende plaatsen in deze
memorie behandeld. Wij verwijzen naar hoofdstuk 3 van het algemene
deel en naar de artikelsgewijze beantwoording bij onder meer de artikelen
20 en 25.
4.4. Openbaarheid van vergaderingen
De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van mening, dat wettelijk
verzekerd moet zijn dat voor een aantal onderwerpen altijd openbare
behandeling en besluitvorming plaats zal vinden; dit in tegenstelling tot
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de in het wetsvoorstel neergelegde regeling. De bescherming van
raadsminderheden was voor hen een belangrijke reden. Zij waren niet
overtuigd door de argumenten die in de memorie van toelichting op dit
punt zijn aangevoerd om het huidige artikel 50 niet in de nieuwe Gemeentewet over te nemen en stelden voor een - zij het beperktere - lijst
van onderwerpen in de Gemeentewet vast te leggen. Hierover zou in
ieder geval in de openbaarheid vergaderd dienen te worden.
Met de leden van deze fractie zijn wij van mening dat het vergaderen in
beslotenheid tot een minimum beperkt dient te blijven. Of dit uitgangspunt
ook reëel door de raad wordt toegepast is echter - net als bij het al dan
niet overgaan tot het actief openbaar maken van voor het publiek
belangrijke stukken - niet zo zeer afhankelijk van rechtsregels, als wel van
een juiste houding ten opzichte van het verschijnsel openbaarheid. De
aan het woord zijnde leden wijzen er zelf terecht op, dat geen enkele
wettelijke regeling kan voorkomen, dat er feitelijk in beslotenheid informeel
wordt «voor»vergaderd. Een eventueel daarop volgende «formele»
raadsvergadering, waarin wel aan het wettelijk voorschrift van openbaarheid wordt voldaan, verwordt in dat geval gemakkelijk tot een schijnvertoning.
De praktijk bij de provincies heeft sedert de invoering van artikel 20 van
de Provinciewet, waarin evenmin wettelijke normen zijn opgenomen voor
de mogelijkheid tot het houden van besloten vergaderingen, niet tot
problemen geleid.
Om deze redenen menen wij de suggestie van de leden van de P.v.d.A.fractie niet te moeten overnemen. Wij hebben bij het innemen van dit
standpunt mede gewogen dat in incidentele gevallen altijd de mogelijkheid
bestaat over te gaan tot het vernietigen van besluiten van de raad die in
- naar het oordeel van de Kroon ten onrechte - besloten vergaderingen
zijn genomen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen voorts op de mogelijkheid om
het in beslotenheid vergaderen te binden aan de gronden van artikel 4
van de Wob.
Volgens ons voorstel is de Wob niet rechtstreeks van toepassing op de
vraag of een vergadering van de raad openbaar moet zijn of niet. Indirect
bestaat er echter wel een relatie. De beslotenheid van een vergadering
heeft immers slechts een werking die verder strekt dan het moment van
de vergadering zelf, als door de raad tijdens die vergadering omtrent het
daarin behandelde geheimhouding is opgelegd. Bij het opleggen van deze
geheimhouding moet de raad ingevolge artikel 25 een van de gronden
van artikel 4 van de Wob kunnen inroepen. Legt de raad de geheimhouding
niet op, of komt hij tot de conclusie dat geen van de gronden van artikel 4
een basis verschaft voor het opleggen van geheimhouding, dan kan
meteen na afloop van de vergadering door alle leden van de raad mededeling gedaan worden omtrent het in de vergadering behandelde.
Daarmee zou de beslotenheid van de vergadering in belangrijke mate
haar zin verliezen. Om deze reden zal de raad feitelijk bij zijn besluit de
deuren te sluiten tegelijk de vraag onder ogen moeten zien of later
geheimhouding moet worden opgelegd. Een verdere wettelijke koppeling
lijkt ons hierom niet nodig.
De leden van de fracties van V.V.D. en R.P.F, stelden de vraag of de
burgemeester niet het recht moest worden toegekend om bepaalde
toehoorders die de orde van de vergadering hebben verstoord, voor
bepaalde tijd de toegang tot de raadsvergadering te ontzeggen.
Door de leden van andere fracties werd hetzelfde punt aan de orde
gesteld in het artikelsgewijze deel van het voorlopig verslag bij artikel 26.
Op deze plaats volstaan wij met een verwijzing naar onze beantwoording
in het artikelsgewijze deel van deze memorie.
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Eerder in deze memorie hebben wij aangegeven waarom wij - met de
leden van vrijwel alle fracties - bij nader inzien van mening zijn dat moet
worden afgezien van het wettelijk voorschrijven van een vooroverleg
voorafgaande aan de benoeming van wethouders na verkiezing van de
raad. In de nota van wijziging is dit standpunt verwerkt. Om die reden
behoeft naar onze mening niet meer te worden ingegaan op de vraag van
de leden van de V.V.D.fractie betrekking hebbende op de openbaarheid
van een dergelijke vergadering.
Het lid van de fractie van het G.P.V. onderschreef weliswaar de
wenselijkheid van openbaarheid van commissievergaderingen, maar had
moeite met het voorschrijven van deze openbaarheid, als commissies
functioneren als «voorportaal» van de gemeenteraad. Hij wees er daarbij
op dat die commissies vaak slechts ten dele als «voorportaal» van de raad
functioneren en in de praktijk veelal reeds openbaar vergaderen. Hij
vreesde voor gekunstelde constructies wanneer de openbaarheid
verplicht gesteld zou worden.
Wij menen dat het principe van openbaarheid van vergaderingen van
commissies die fungeren als voorportaal van de raad van een zo groot
gewicht is, dat dit ook wettelijk tot uitdrukking gebracht dient te worden.
Aangezien, zoals ook in de memorie van toelichting is betoogd, in
dergelijke commissies een belangrijk deel van de beraadslagingen
omtrent voorstellen die in de raad aan de orde zullen komen plaatsvindt,
is het ook niet meer dan logisch voorschriften omtrent openbaarheid voor
de raad mede van toepassing te verklaren op deze commissies. Een
andere, minder ver gaande regeling zou kunnen leiden tot het feitelijk
doorschuiven van de besluitvorming naar commissievergaderingen om
aan de verplichting tot beraadslaging in het openbaar te ontsnappen.
Daarmee zou materieel een van de pijlers onder de demokratie, de
openbare controleerbaarheid, kunnen worden weggezaagd. Het feit dat
deze commissies veelal al in het openbaar vergaderen doet aan het
principiële belang van dit punt niet af. Als er onder omstandigheden
aanleiding is niet in de openbaarheid te vergaderen, bestaat daartoe, zij
het onder vrij stringente beperkingen, ingevolge artikel 24 de mogelijkheid.
4.5. De financiën van de gemeente
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P. waren
van mening dat het vaststellen van de begroting vóór 1 november de
gemeenteraad te weinig tijd geeft om een primitieve begroting vast te
stellen met daarin verwerkt alle financiële voornemens voor het begrotingsjaar. Zij wezen daarbij onder meer op het feit dat het Rijk tot 1
oktober de tijd heeft te dien aanzien informatie te verschaffen, alsmede
op de huidige gemeentelijke praktijk.
De leden van de D66-fractie brachten bij de behandeling van artikel
184 tot uitdrukking het juist te vinden dat de begroting vóór 1 november
door de raad moet worden vastgesteld. Van die datum uitgaande,
meenden zij echter dat het verstrekken van gegevens «vóór 1 oktober»
niet als een acceptabele termijn kan worden aangemerkt. Naar de mening
van deze leden dienen gemeenten uiterlijk op 1 augustus te vernemen
welke uitkeringen van rijkswege het volgende jaar te verwachten zijn.
Voorts meenden zij dat het beter ware als de juni-circulaire gegevens niet
voor het volgende, maar voor het daaropvolgende jaar zou bevatten.
De wettelijke eis om vóór 1 november de begroting vast te stellen is
niet nieuw. De huidige gemeentewet bepaalt in artikel 242, dat na
vaststelling door de raad de begroting ten minste twee maanden voor de
aanvang van het jaar waarvoor zij moet dienen, ter goedkeuring moet
worden voorgedragen aan gedeputeerde staten.
In de juni-circulaire worden de maatregelen met financiële gevolgen
voor de algemene uitkering aan de gemeenten bekend gemaakt. In het
artikelsgewijze deel van deze memorie bij artikel 184 zullen wij uiteenzetten
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waarom het niet goed mogelijk is in de juni-circulaire gegevens niet over
het volgende, maar over het daaropvolgende jaar op te nemen.
Wij zijn van mening dat gemeenten op basis van de gegevens in de
juni-circulaire hun begroting voor een belangrijk deel moeten kunnen
samenstellen. Overigens wijzen wij erop dat in het bestuursakkoord met
de VNG is vastgelegd dat ombuigingen ten aanzien van de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds uiterlijk in de juni-circulaire voorafgaand
aan het jaar met ingang waarvan de ombuiging in werking treedt, worden
meegedeeld.
De informatie met betrekking tot de specifieke uitkeringen moet op
grond van artikel 184, eerste lid, van dit wetsvoorstel vóór 1 oktober
worden verstrekt. Aangezien de rijksbegroting op de derde dinsdag van
september aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is het voor het Rijk
onmogelijk om de volledige gegevens met betrekking tot de specifieke
uitkeringen veel eerder dan 1 oktober bekend te maken. Daarbij komt dat
deze bekendmaking slechts - ook de leden van de D66-fractie wezen
daar terecht op - onder voorbehoud van de parlementaire behandeling
van de rijksbegroting kan geschieden.
Wij onderschrijven uiteraard de wenselijkheid van een tijdige informatieverstrekking met het oog op een zo ordelijk mogelijk verlopend
begrotingsproces bij de gemeenten. Het volgende moet daarbij echter
niet uit het oog worden verloren. Hoewel de specifieke uitkeringen een
belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten uitmaken, is het toch voor
het samenstellen van de begroting niet strikt noodzakelijk om ruim vóór 1
oktober van de precieze cijfers op de hoogte te zijn. Als uitgangspunt
voor de begroting kunnen immers in grote lijnen de relevante gegevens
van het vorige jaar worden gehanteerd. Bovendien vormen specifieke
uitkeringen een niet zo onzeker gegeven, omdat zij, ook wat betreft de
hoogte van de bedragen, voor een belangrijk deel uit de wet voortvloeien.
In die gevallen waarin uiteindelijk toch een aanpassing moet plaatsvinden,
kan dit langs de weg van een begrotingswijziging geschieden.
In het bestuursakkoord is in dit opzicht nog een extra waarborg
opgenomen. Kortingen op specifieke uitkeringen mogen slechts worden
toegepast als de ermee samenhangende regelgeving tevens wordt
verminderd. Er zal geen directe afwenteling van kosten op de gemeenten
mogen plaatsvinden. Dit neemt niet weg dat gemeenten van oordeel
kunnen zijn dat de betreffende taken desondanks als onderdeel van het
eigen beleid op hetzelfde niveau moeten worden gehandhaafd. De
bekostiging zal in dat geval in het vervolg ten laste van de algemene
gemeentelijke middelen moeten komen.
Wij wijzen erop dat het in het systeem van het wetsvoorstel essentieel
is, dat gedeputeerde staten zich vóór de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar een oordeel kunnen vormen omtrent de noodzaak van het al dan
niet instellen van preventief toezicht. Vanaf 1 januari moet het duidelijk
zijn welke gemeenten onder toezicht zijn gesteld. Op grond van een
rechtsgeldige begroting moeten aan het begin van het begrotingsjaar
nieuw beleid of nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid.
Mede op basis van de door de leden van de verschillende fracties
aangedragen argumenten hebben wij ons nog eens beraden op de
noodzaak van strikte handhaving van de datum van 1 november. Wij zijn
tot de overtuiging gekomen dat er een mogelijkheid is de gemeenten iets
meer tijd te bieden voor het vaststellen van de begroting, zonder dat
overigens aan het voorgestelde systeem afbreuk wordt gedaan. In de
nota van wijziging wordt artikel 192 zodanig aangepast dat van gemeenten
wordt verwacht dat zij vóór 15 november de vastgestelde begroting bij
gedeputeerde staten hebben ingediend. De eis dat de begrotingsvaststelling vóór 1 november door de raad moet plaatsvinden vervalt hiermee.
Artikel 203, tweede lid, bepaalt dat gedeputeerde staten kunnen besluiten
dat begrotingen welke niet tijdig zijn vastgesteld en ingezonden onder
preventief toezicht worden gesteld. Het facultatieve karakter van deze
bepaling biedt gedeputeerde staten de mogelijkheid deze bevoegdheid
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met enige soepelheid uit te oefenen. Zij kunnen gemeenten enig respijt
geven voor het inzenden van de begroting, alvorens tot het instellen van
preventief toezicht te besluiten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat gedeputeerde staten goed op de hoogte zijn van de financiële situatie van de
gemeente. In het voorgestelde systeem is dit mogelijk. Rekeningen
moeten en kunnen ook tijdig worden vastgesteld op basis van regelmatige
voortgangscontrole en tussenrapportage tijdens het dienstjaar. Op grond
hiervan zijn gedeputeerde staten in staat te beoordelen in welke gevallen
en onder welke voorwaarden inzending van de begroting eventueel na 15
november nog verantwoord is, zonder dat dit directe gevolgen heeft voor
de aard van het in het wetsvoorstel opgenomen toezichtsregime.
De leden van de P.v.d.A.-fractie betwijfelden of een sluitende rekening
garandeert dat de financiële positie van de gemeente gezond is. Door het
oprekken van afschrijvingstermijnen, het activeren van aanlooptekorten of
het beschikken over reserves zou een gemeente vrij lang kunnen voorwenden dat de financiële situatie gezond is, terwijl dat in feite niet het
geval is. Zij hoopten dat gedeputeerde staten hier doorheen zouden zien
en dat gemeenten zelf beseffen dat ze door zo te handelen zullen vastlopen.
Met de aan het woord zijnde leden zijn wij van mening dat, indien de
geschetste situatie zich zou voordoen, een sluitende rekening inderdaad
geen garantie biedt voor een financieel gezonde positie van een gemeente.
De ten aanzien van de rekening voorgeschreven financiële verslaglegging
en controle door de accountant geven gedeputeerde staten echter wel
degelijk voldoende inzicht in de financiële positie van de gemeente,
alsmede in het daaraan ten grondslag liggende beleid. Als er bij voorbeeld
sorake is van het oprekken van afschrijvingstermijnen buiten de geldende
bedrijfseconomische noties waaronder de economische relevantie en
consistentie van afschrijvingstermijnen, dan zal de accountant dit kunnen
en moeten signaleren. Deze gang van zaken kan immers een onverantwoorde lastenverschuiving naar de toekomst inhouden.
Zijn bovenomschreven risico's gesignaleerd, dan is het primair de
verantwoordelijkheid van de raad het beleid bij te stellen. Mocht dat niet
of niet in voldoende mate gebeuren, dan is het ter beoordeling van
gedeputeerde staten of het instellen van preventief toezicht in de rede
ligt.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af wat gedeputeerde
staten in het kader van het toezicht geacht worden te doen in het geval
de raad van een kleine gemeente een besluit neemt dat zijn financiële
mogelijkheden verre te boven gaat. Zij wezen er daarbij op dat goedkeuring
slechts kan worden onthouden op grond van strijd met het recht of met
het algemene financiële belang. Van strijd met het recht zal in dergelijke
gevallen meestal geen sprake zijn. Onthouding van goedkeuring op grond
van strijd met het algemeen financieel belang zou volgens de aan het
woord zijnde leden niet mogelijk zijn, omdat de gemeente maar klein is.
De gemeente zou door zo'n besluit echter wel in grote financiële problemen
kunnen geraken.
Als de ramingen of de aan te gane verplichtingen de draagkracht van
de gemeente dreigen te boven te gaan, ontstaat er een reële kans dat de
desbetreffende gemeente een extra beroep zal (moeten) doen op de
financiële middelen van de collectiviteit van de gemeenten of in voorkomende gevallen van het Rijk. Goedkeuring kan in een dergelijke situatie
naar onze mening wel degelijk worden onthouden op grond van «strijd
met het algemeen financieel belang». Relevant is slechts dat het gevaar
dreigt dat een extra beroep zal (moeten) worden gedaan op hetzij de
financiële middelen van de collectiviteit van de gemeenten, hetzij op de
financiële middelen van het Rijk. De omvang van het beroep dat op die
middelen zal worden gedaan is voor de beoordeling van ondergeschikt
belang.
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat het op grond
van artikel 202 mogelijk is dat de gemeente een rechtsvordering instelt
tegen de leden van het college die hebben meegewerkt aan het doen van
uitgaven die door de raad buiten de rekening zijn gelaten. Normaal
gesproken zou de burgemeester die rechtsvordering moeten instellen. Zij
vroegen zich af of het omwille van de zuiverheid van de verhoudingen
niet wenselijk zou zijn in dit geval gedeputeerde staten te belasten met
het instellen van de rechtsvordering. De burgemeester zal immers veelal
(mede) schuldig zijn aan het doen van gewraakte uitgaven.
De aan het woord zijnde leden signaleerden terecht dat op grond van
de algemene regeling van de procesvertegenwoordiging (artikel 170) de
burgemeester de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigt. Artikel
202, derde lid, geeft echter een uitzondering op deze algemene regel.
Juist omdat de door dit artikel bestreken situatie zo gevoelig ligt, wordt
bepaald dat de raad iemand aanwijst die namens de gemeente een
rechtsvordering instelt. Wij achten het in alle gevallen beter dat in die
situatie de burgemeester niet met het instellen van een rechtsvordering
wordt belast, ook al is hij wellicht zelf niet (mede) verantwoordelijk voor
het doen van de onrechtmatige uitgaven.
De verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders
kunnen er naar onze mening te zeer door worden verstoord.
In artikel 202, vierde lid, wordt een bijzondere regeling voor een
eventuele taakverwaarlozing geïntroduceerd. Als binnen een door de
commissaris der Koningin gestelde termijn geen rechtsvordering is
ingesteld, gaat deze daar namens en ten laste van de gemeente zelf toe
over.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich voorts af of niet overwogen
zou moeten worden het preventief financieel toezicht te doen herleven in
de gevallen waarin een gemeente binnen afzienbare tijd betrokken zal zijn
bij een gemeentelijke herindeling.
In het voorstel tot wijziging van de Wet algemene regelen gemeentelijke
indeling (kamerstuk 20079) wordt aan de door deze leden gesignaleerde
problematiek aandacht besteed en een specifieke regeling voor toezicht
getroffen voor gemeenten die zullen worden heringedeeld. Besluiten van
her in te delen gemeenten die leiden tot een verslechtering van de
budgettaire positie - hetzij tengevolge van een verhoging van bestaande
uitgaven, hetzij tengevolge van een verlaging van bestaande inkomsten worden onderworpen aan goedkeuring door gedeputeerde staten. Om
een soepele hantering van dit toezicht mogelijk te maken, wordt aan
gedeputeerde staten de bevoegdheid gegeven te bepalen op welke
besluiten dit goedkeuringsvereiste van toepassing is. Door middel van dit
toezicht kan een zogenaamd potverteren worden voorkomen. De suggestie
van de aan het woord zijnde leden wordt dus voor een belangrijk deel
gehonoreerd, zij het niet in de Gemeentewet, maar in bovengenoemde
Wet algemene regelen gemeentelijke indeling. Wij achten die plaats ook
beter, omdat het een situatie betreft die alleen van toepassing is op
gemeenten die zullen worden heringedeeld.
De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of de argumentatie voor
de voorgestelde beperkingen van het stelsel van repressief toezicht - de
onwenselijkheid van afwenteling van tekorten op de collectiviteit van de
gemeenten of op het Rijk - noodzakelijkerwijs leidt tot die beperkingen.
Zij zouden zich zeer goed kunnen voorstellen dat een vanzelfsprekend
uitvloeisel van de grotere eigen verantwoordelijkheid van gemeenten een
zeer restrictief beleid op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 zou kunnen zijn. Preventief toezicht zou uitzondering
moeten zijn en moeten worden «gereserveerd» voor gevallen waarin
sprake is van een notoir onvoldoende gemeentelijk beleid met als
complement een zeer restrictief artikel 12-beleid.
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Zij wilden overigens de mogelijkheid niet uitsluiten van preventief
toezicht als ondersteuning van gemeenten in bestuurlijke moeilijkheden.
Als een gemeente een dusdanig beleid voert dat de financiële zelfstam
digheid van een gemeente in gevaar komt en er daardoor een reële kans
ontstaat dat een extra beroep zal (moeten) worden gedaan op de financiële
middelen van de collectiviteit van gemeenten of op de financiële middelen
van het Rijk, zullen gedeputeerde staten de begroting van een gemeente
voor het eerstvolgende jaar aan preventief toezicht onderwerpen. Er dient
echter bij het toezicht op grond van dit financiële motief een grote
terughoudendheid te worden betracht. Zijn de negatieve tendenties
dusdanig dat het instellen van preventief toezicht noodzakelijk wordt, dan
worden de bevoegdheden in het kader van de toezichthoudende rol van
gedeputeerde staten versterkt. In de Invoeringswet die is voorzien in
artikel 2 9 1 , zal aan artikel 12 Financiële-Verhoudingswet 1984 een lid
worden toegevoegd. Daarin zal worden bepaald dat een aanvraag van
een gemeente om een aanvullende bijdrage vergezeld moet gaan van een
rapport van gedeputeerde staten over de financiële positie van de
gemeente. Uit het rapport zal onder meer moeten blijken in hoeverre de
financiële problemen het gevolg zijn van eigen beleid van de gemeente
dan wel van externe factoren. Het voorgestelde beleid verschilt niet
wezenlijk van het huidige beleid dat bij een artikel 12-aanvraag wordt
gevoerd. Ook nu wordt rekening gehouden met de vraag of de financiële
problemen bij een gemeente het gevolg zijn van interne of externe
factoren. Zijn de financiële tekorten de gemeente zelf te verwijten, dan zal
niet worden overgegaan tot steunverlening op grond van artikel 12
Financiële-Verhoudingswet 1984. Een gemeente zal in uitzonderlijke
omstandigheden hooguit enig soelaas worden geboden door het toekennen
van een saneringsbijdrage.
Overigens wijzen wij erop dat het - in de lijn van de in de memorie van
toelichting uiteengezette toezichtsfilosofie - niet de bedoeling is dat het
begrotingstoezicht wordt gebruikt als een ondersteuning van gemeenten
in bestuurlijke moeilijkheden.
De leden behorende tot de V.V.D.fractie gingen ervan uit dat de in
artikel 203 genoemde gronden tot het instellen van preventief toezicht
limitatief bedoeld zijn. Zij vroegen om een bevestiging.
In het wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat het toezicht op de
gemeentebegroting terughoudend wordt uitgeoefend. De gevallen waarin
gedeputeerde staten preventief toezicht kunnen uitoefenen worden met
name genoemd. De aan het woord zijnde leden constateerden terecht dat
de in artikel 203 opgenomen gronden limitatief zijn.
De leden van de V.V.D.-fractie informeerden voorts hoe de woorden
«naar hun oordeel» in het eerste lid van artikel 203 moeten worden
verstaan. Naar de letter biedt deze formulering de colleges van gedeputeerde staten nog al wat mogelijkheden, ook al staat voor de gemeenten
beroep op de Kroon open. Zij vroegen of niet naar een zekere objectivering
van het begrip «naar hun oordeel» zou moeten worden gestreefd.
Het bepaalde in het eerste lid van artikel 203, waarin de formulering
«naar hun oordeel» is opgenomen, slaat op twee mogelijke situaties. Het
eerste geval betreft de situatie waarin een gemeente een begroting
presenteert die een tekort vertoont. In dat geval zal er preventief toezicht
zijn, tenzij gedeputeerde staten op grond van de meerjarenraming tot het
oordeel komen dat het aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren
herstel van het evenwicht te verwachten is. In de tweede situatie is er
sprake van een begroting die op het oog sluitend is, maar bij nadere
bestudering op zodanige wijze tot stand blijkt te zijn gekomen dat in feite
van een tekortbegroting moet worden gesproken. Om dit te kunnen
vaststellen is een beoordeling door gedeputeerde staten onvermijdelijk. In
beide gevallen hebben gedeputeerde staten een zekere beoordelingsruimte
nodig. Dit komt tot uitdrukking in de omschrijving «naar hun oordeel».
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Een objectivering in de wettekst achten wij niet mogelijk. Het is bovendien
ook niet nodig, want de comptabiliteitsvoorschriften bieden voldoende
mogelijkheden om het materiële evenwicht van de begroting te beoordelen.
De leden van de V V D . fractie stemden in met de datum van 1 september
als einddatum voor het vaststellen van de rekening.
In het artikelsgewijze deel van deze toelichting bij artikel 199 zullen wij
aangeven waarom wij in de nota van wijziging voorstellen deze datum te
wijzigen in 15 september.
Op de opmerking van de aan het woord zijnde leden met betrekking tot
artikel 208 zal eveneens bij het artikelsgewijze deel worden ingegaan.
De leden van de D66-fractie waren van oordeel dat de voorgestelde
vermindering van het financiële toezicht een schijnoplossing is, aangezien
de gemeenten hiervan slechts profijt zullen kunnen hebben voor zover zij
er in slagen een sluitende begroting te presenteren. Dit laatste zou voor
steeds meer gemeenten slechts mogelijk zijn ten koste van de eigen
gemeentelijke taakbehartiging. De aan het woord zijnde leden misten dan
ook het noodzakelijke complement, het hebben van de mogelijkheid om
de begroting ook te doen sluiten. De verwijzing naar het bestuursakkoord
achtten zij ontoereikend. De totstandkoming ervan tekende naar hun
mening de extreem afhankelijke positie van gemeenten.
In de hoofdstukken 2 en 3 van deze memorie hebben wij reeds aangegeven dat de omvang van de financiële middelen die van het Rijk naar de
gemeente vloeien niet in de Gemeentewet wordt geregeld. De discussie
over die omvang kan naar onze mening dan ook beter worden gevoerd
naar aanleiding van het decentralisatieverslag dat jaarlijks bij de
begroting van Binnenlandse Zaken wordt gevoegd, of bij de behandeling
van de Gemeentefondsbegroting (kamerstuk 20 200 D). De financiële
positie van gemeenten wordt voor een belangrijk deel bepaald door
randvoorwaarden voortvloeiende uit de rijksbegroting en het Gemeentefonds. Evenals in de huidige situatie dienen gemeenten binnen deze
randvoorwaarden tot een evenwichtig financieel beleid te komen. Het
voorstel tot vermindering van het toezicht beoogt te waarborgen dat de
gemeenten dit meer zelfstandig en naar eigen inzicht kunnen doen,
uiteraard binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden.
Op het bestuursakkoord is meer uitvoerig in paragraaf 2.5. van deze
memorie ingegaan. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of de vervanging van
preventief financieel toezicht door een vorm van repressief toezicht niet
een enigszins centralistische ontwikkeling zou kunnen inluiden. Een en
ander zou kunnen betekenen dat naast de provincies ook het Rijk zich in
de toekomst nadrukkelijker met de gemeentelijke financiën zal moeten
bezighouden. Zij zouden voorts willen vernemen of het voorgestelde
systeem nog consequenties heeft voor de omvang van de desbetreffende
departementale eenheden.
Het streven van de regering is het toezicht zoveel mogelijk terug te
dringen. In die zin is er dus zeker geen sprake van ontwikkelingen in de
richting van meer centralisatie, integendeel. Preventief toezicht wordt
gedeeltelijk afgeschaft en door repressief toezicht vervangen. Hiermee
wordt vooral beoogd de intensieve bemoeienis van de toezichthouder die
de uitoefening van preventief toezicht met zich brengt, te verminderen.
Wel is het denkbaar dat bepaalde besluiten die voorheen strandden op
provinciaal niveau tengevolge van de uitoefening van preventief toezicht
door de provincie, nu bij de departementen terecht zullen komen om te
beoordelen of zij voor schorsing of vernietiging in aanmerking komen.
Gezien het restrictieve schorsings- en vernietigingsbeleid dat wij voeren
en ook in de toekomst zullen voeren, behoeft een centralistische ontwikkeling en, in verband daarmee, uitbreiding van de departementale
capaciteit evenwel niet te worden gevreesd.
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Volgens het lid van de R.P.F, fractie beschouwde de Werkgroep
herziening gemeentewet de begroting niet als een ideaal beleidsinstrument,
omdat een aantal belangrijke beleidsbeslissingen zonder directe financiële
gevolgen daarin buiten beeld zou blijven. De werkgroep stelde met name
om die reden een gemeentelijk beleidsplan voor. Dit plan is niet in het
wetsvoorstel opgenomen en de begroting wordt - bijvoorbeeld op blz.
155 van de memorie van toelichting - weer aangeprezen als een volledig
overzicht biedend beleidsinstrument. Het aan het woord zijnde lid achtte
het bezwaar van de werkgroep onvoldoende weerlegd en zag gaarne een
reactie tegemoet.
Vele instanties hebben zich gebogen over het eindrapport van de
Werkgroep herziening gemeentewet en te dien aanzien advies uitgebracht
en standpunten ingenomen. Vrijwel alle spraken zich uit tegen het
opnemen van een wettelijke verplichting tot het opstellen van een
algemeen beleidsplan. Daarbij speelde onder meer een rol dat men vrij
algemeen van mening was, dat het aan de gemeenten moest worden
overgelaten te beoordelen op welke wijze een planmatig gemeentelijk
bestuur zou worden gevoerd. Een wettelijke verplichting zou daar weinig
toe bijdragen en zou ook niet verhinderen dat binnen dat wettelijke
regime de ene gemeente een omvangrijk beleidsplan naar buiten bracht,
terwijl de andere aan een enkele bladzijde genoeg had om zijn intenties te
verwoorden. Bovendien was men van oordeel dat de ontwikkelingen op
het gebied van de planning in het openbaar bestuur nog niet voldoende
waren uitgekristalliseerd. Deze overwegingen zijn ter harte genomen en
hebben ertoe geleid dat is afgezien van het wettelijk verplicht stellen van
een beleidsplan. Daarbij komt dat in het nu voorliggende wetsvoorstel
nog meer de nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van
de gemeentebesturen in het algemeen. De in verhouding tot het voorstel
van de werkgroep in dit wetsvoorstel opgenomen aanzienlijke vermindering
van het begrotingstoezicht is hiervan een voorbeeld.
Overigens moet ook het volgende niet worden vergeten. In het rapport
van de werkgroep wordt het algemene beleidsplan nog beschouwd in
relatie tot de traditionele begroting. Sinds de publicatie van het rapport in
1980 hebben zich op dit terrein echter belangrijke ontwikkelingen
voltrokken. Met ingang van het begrotingsjaar 1985 zijn de nieuwe
gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften van kracht geworden. Deze
voorschriften stellen een aantal kwaliteitseisen die zich richten op de
versterking van de begroting als beleidsinstrument. Zo moet bij de
begroting een beleidstoelichting worden gevoegd waarin in ieder geval
de beleidsvoornemens worden uiteengezet die aan de geraamde bedragen
ten grondslag liggen. Als er sprake is van belangrijke beleidsvoornemens
zonder directe financiële gevolgen, zullen ook deze in essentie in de
beleidstoelichting moeten worden opgenomen, opdat een zo volledig
mogelijk beeld wordt geboden van de gemeentelijke beleidsvoornemens.
Volgens de nieuwe voorschriften moeten de gemeenten tevens voor zover
mogelijk prestatiegegevens in de begroting opnemen. Hierdoor wordt
meer inzicht geboden in de relatie beleidsdoeleinden en -kosten. Ten
behoeve van de (financiële) beleidsplanning op langere termijn wordt
bovendien het opstellen van een meerjarenraming verplicht gesteld. Deze
verplichting is ook opgenomen in het wetsvoorstel. Met deze nieuwe
elementen in de begroting worden de nadelen van de traditionele
begroting naar onze mening ruimschoots ondervangen en achten wij de
noodzaak van een algemeen beleidsplan niet aanwezig.
Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg zich af hoe de eerste alinea
van de toelichting op artikel 188 zich verhoudt tot de conclusie in de
laatste alinea, nu dit artikel ook het opleggen van verplichte uitgaven
krachtens een formele wet mogelijk maakt. In hoeverre wordt afwijking
van de huidige situatie beoogd?
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In de eerste alinea van de toelichting op artikel 188 wordt ingegaan op
de strekking van artikel 240, onder x, van de huidige gemeentewet.
Volgens deze bepaling vallen onder de verplichte uitgaven voor gemeenten
ook alle uitgaven door bijzondere wetten aan de gemeenten opgelegd.
Hiermee wordt onder meer beoogd te voorkomen dat gemeenten tegen
hun wil kunnen worden verplicht tot het doen van uitgaven anders dan uit
kracht van een wet in formele zin. Zij kunnen dus niet worden verplicht tot
het doen van uitgaven door wettelijke voorschriften van lagere orde, tenzij
deze steunen op een formeel-wettelijke basis.
In artikel 188 wordt deze strekking tot uitdrukking gebracht in de term
«krachtens de wet». Er wordt dus niet afgeweken van de huidige situatie.
Het aan het woord zijnde lid vroeg zich in verband met de artikelen
184, 191 en 192 af in hoeverre een gemeentebestuur gebonden zal zijn
aan oude ramingen; a fortiori wanneer dit een nieuw gemeentebestuur is.
Een vastgestelde en zonodig door gedeputeerde staten goedgekeurde
begroting houdt voor het college van burgemeester en wethouders een
machtiging in om de betreffende uitgaven te doen. De raad - in voorkomende gevallen dus ook de nieuwe raad - kan de begroting echter
gedurende het begrotingsjaar op ieder door hem gewenst moment
wijzigen. Zolang dat niet gebeurt zijn de «oude» begrotingsposten
bindend.
Een meerjarenraming heeft geen bindende werking. Deze dient vooral
als hulpmiddel om het financieel beleid op de middellange termijn te
formuleren.
Het lid van de R.P.F.-fractie informeerde voorts in hoeverre de achterstanden bij de rekeningen, genoemd in de memorie van toelichting (blz.
162), thans zijn weggewerkt.
Naar aanleiding van deze vraag hebben wij bij de provincies navraag
gedaan. Dit heeft ons de volgende gegevens opgeleverd. Eind oktober
1987 waren in totaal 1216 rekeningen betreffende de jaren 1986 en
daarvoor nog niet vastgesteld. Hiervan hadden 637 betrekking op het jaar
1986. De achterstand bij het vaststellen van de rekening is dus aanzienlijk
afgenomen. Overigens zijn wij van plan binnenkort een nieuwe peiling te
houden en verwachten dat daarin zal blijken dat de situatie verder is
verbeterd.
Het was het lid van de fractie van de R.P.F, niet geheel duidelijk om
welke beslissing het in artikel 202, eerste lid, gaat. Bovendien vroeg hij
zich af hoe de collegialiteit van bestuur zich tot deze bepaling verhoudt.
Wat moet een lid van het college van burgemeester en wethouders doen
om zich te disculperen?
Met de beslissing aan het slot van het eerste lid van artikel 202 wordt
bedoeld de beslissing van het college van burgemeester en wethouders
tot het doen van uitgaven waarvan de raad later beslist dat deze buiten de
rekening worden gelaten. Het feit dat de formulering kennelijk enige
onduidelijkheid in zich bergt, is voor ons aanleiding geweest de bepaling
in de nota van wijziging iets aan te vullen.
Het beginsel van collegiaal bestuur houdt in dat burgemeester en
wethouders gezamenlijk en ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de
beslissingen van het college en dus geacht worden aan deze beslissingen
te hebben meegewerkt. Daarom zijn in het geval dat onrechtmatige
uitgaven zijn gedaan in beginsel alle leden van het college hiervoor
persoonlijk aansprakelijk jegens de gemeente. Het gaat echter niet aan
een lid van het college daadwerkelijk financieel aan te spreken, indien dit
lid kan aantonen dat door hem aan de beslissing tot het doen van de
gewraakte uitgaven niet werd meegewerkt. In dat geval wordt op het
beginsel van collegiaal bestuur een uitzondering gemaakt. De betalingsopdracht en de notulen van de vergaderingen van het college kunnen bij
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voorbeeld aanwijzingen bevatten voor de beantwoording van de vraag
wie van dit college al dan niet aan de beslissing tot het doen van de
gewraakte uitgaven heeft meegewerkt.
Tenslotte vroeg het hier aan het woord zijnde lid zich af op welke wijze
de regering kostbaar «verkapt toezicht», zeer gedetailleerd via financieringsvoorwaarden en specifieke uitkeringen, denkt terug te dringen.
Passen dergelijke toezichtsvormen nog wel in een goede algemene
toezichtregeling en komt het repressief toezicht niet meer in aanmerking?
Ook wij zijn van mening dat specifieke vormen van toezicht, waartoe de
voorwaarden in specifieke-uitkeringsregelingen veelal ook kunnen worden
gerekend, zoveel mogelijk moeten worden teruggedrongen. Dit is een van
de redenen waarom met betrekking tot de specifieke uitkeringen een
saneringsoperatie in gang werd gezet.
Zoals bekend is daarover in het regeerakkoord een taakstelling (een
reductie van 25% van het aantal uitkeringen) opgenomen. Bovendien
hebben wij daarnaast in 1987 een nieuw project van start doen gaan, het
zogenaamde project Beleids en Beheersinstrumentarium (B.B.I.). Dat
project is enerzijds gericht op verbetering van het instrumentarium van de
gemeenten, waaronder in dit verband wordt verstaan de begroting en
meerjarenraming, accountantscontrole en de rekening, alsmede de
manier waarop met deze instrumenten wordt omgegaan (voortgangscontrole, concernbegroting). Anderzijds stimuleert het project dat bij specifieke
regelingen zoveel mogelijk op dit instrumentarium wordt aangesloten om
op die wijze extra voorschriften te voorkomen.
De leden van de fractie van het C D A . hechtten er aan op te merken
dat de gemeente, ter behartiging van het algemeen belang, zich moet
kunnen blijven bedienen van het privaatrecht. De randvoorwaarde zou
moeten zijn dat de burger niet in een nadeliger positie wordt geplaatst.
Om die reden bepleitten deze leden dat in de Gemeentewet wordt
bepaald dat gemeentelijke besluiten die een keuze voor het privaatrecht
inhouden terzake uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd.
Naar onze mening kan niet worden gesproken over het bestaan van een
algemene regel die bepaalt dat van het privaatrecht slechts gebruik mag
worden gemaakt als de burger daardoor niet in een nadeliger positie
wordt geplaatst. Ook in het arrest van de Hoge Raad waarnaar de aan het
woord zijnde leden verwezen (HR 25 april 1986, RvdW no. 87, blz. 53),
wordt geen beroep gedaan op het bestaan van een dergelijke regel. Wel
wordt daarin uitgesproken dat de (gemeentelijke) overheid, als eenmaal is
gekozen voor het privaatrecht - in casu ging het om algemene voorwaarden
bij het aangaan van bepaalde overeenkomsten -, bij het gebruik maken
van die algemene voorwaarden in het bijzonder rekening moet houden
met de belangen van de burgers.
Binnen de beperkingen die de wet zelf stelt - zie in dit verband bij
voorbeeld artikel 156 — is het in het algemeen wenselijk en ook gebruikelijk
dat aan besluiten van het openbaar bestuur een behoorlijke afweging van
de belangen vooraf gaat. Ook bij voorstellen om een bepaalde taak langs
privaatrechtelijke weg te behartigen, zal dit het geval moeten zijn. Bij een
dergelijk voorstel zullen vaak belangen van burgers in het geding zijn.
Deze zullen mede in de belangenafweging moeten worden betrokken. Wij
verwijzen voor dit punt tevens naar de beantwoording van de bij artikel
156 gestelde vragen. Daar wordt nader uiteengezet dat ook andere
belangen in het geding kunnen zijn. Het gaat naar onze mening niet aan
om reeds bij voorbaat door middel van een wettelijke bepaling aan één
belang een absolute prioriteit te verlenen. Dit zou het geval zijn indien zou
worden bepaald dat de keuze voor het privaatrecht alleen mag worden
gemaakt als de burger daardoor niet in een nadeliger positie wordt
geplaatst.
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4.6. W e t administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
De leden van de S.G.P-fractie informeerden onder verwijzing naar het
voorstel Tijdelijke Wet Kroongeschillen (kamerstuk 19497; inmiddeld tot
wet verheven) of op grond van artikel 2, tweede lid, onder a, van de Wet
Arob algemeen verbindende voorschriften niet rechtstreeks ter toetsing
aan de administratieve rechter kunnen worden voorgelegd.
De aan het woord zijnde leden sneden daarmee de problematiek aan
die is ontstaan door de interpretatie van artikel 6 van het Europees
Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. In het kader van het project Definitieve voorziening Kroongeschillen zal bezien worden of de uitzonderingen die in de Wet Arob en
andere wetten worden gemaakt ten aanzien van besluiten van algemene
strekking, waaronder de algemeen verbindende voorschriften, in stand
zullen moeten blijven.
4.7. Bestuursdwang
Het verheugt ons dat de op een geheel nieuwe leest geschoeide
regeling voor de toepassing van bestuursdwang voor een belangrijk deel
de goedkeuring van de leden van de verschillende fracties kan wegdragen.
Een aantal problemen waarmee gemeentebesturen bij de uitoefening van
politiedwang in de praktijk worden geconfronteerd, zal bij het van klacht
worden van de nieuwe regeling voor bestuursdwang tot het verleden
gaan behoren. Bij verschillende onderdelen, zoals bij de geheel nieuwe
regeling betreffende de oplegging van een dwangsom, werden enkele
kritische kanttekeningen geplaatst. De gedachte om één regeling te
treffen voor de toepassing van bestuursdwang zowel op autonoom
gebied als op medebewindsgebied werd door de aan het woord zijnde
leden evenwel niet ter discussie gesteld. Ook het vervangen van de term
«politiedwang» door «bestuursdwang» werd als een verbetering ervaren.
Bij de beantwoording volgen wij de wettelijke systematiek zoveel
mogelijk en gaan daarom eerst in op de verschillende vragen die ten
aanzien van de toepassing van bestuursdwang zijn gesteld. Vervolgens
komen de opmerkingen aan de orde die ten aanzien van de regeling van
de oplegging van een dwangsom werden gemaakt.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of het niet beter is
uitdrukkelijk te bepalen dat het besluit tot toepassing van bestuursdwang
vatbaar is voor Arob-beroep.
Bij het opstellen van de nieuwe regeling voor de toepassing van
bestuursdwang is ernaar gestreefd een zodanige vorm te kiezen dat
onomstotelijk vaststaat dat er een besluit tot toepassing van bestuursdwang
wordt genomen en dat dit besluit een beschikking is in de zin van artikel 2
van de Wet Arob en mitsdien vatbaar voor Arob-beroep. Daarom wordt in
artikel 127, derde lid, uitdrukkelijk bepaald dat de toepassing van
bestuursdwang een gedoogplicht met zich brengt en dus rechtsgevolg
heeft. Dientengevolge is een besluit tot toepassing van bestuursdwang
een besluit gericht op enig rechtsgevolg. Vervolgens moet ingevolge
artikel 132, eerste lid, dat besluit schriftelijk worden meegedeeld aan de
overtreder en eventuele belanghebbenden. Deze bepalingen ruimen naar
onze mening iedere twijfel aan de toepasselijkheid van de Wet Arob uit
de weg. Het besluit tot toepassing van bestuursdwang voldoet aan de
vereisten, in artikel 2 van de Wet Arob gesteld. Zowel uit het oogpunt van
wetgevingstechniek als uit het oogpunt van overzichtelijkheid in de
wetgeving is het wenselijk dat de toepasselijkheid van de Wet Arob aan
de hand van die wet door de Arob-rechter kan worden beoordeeld. In de
afzonderlijke wetten moet slechts worden veilig gesteld dat de vereiste
beschikkingen voldoen aan de eisen die de Wet Arob stelt. Dit laatste is
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in de Gemeentewet gebeurd. Om die reden achten wij het uitdrukkelijk
opnemen van het openstaan van Arob-beroep niet wenselijk en overigens
ook overbodig. Het wel opnemen van een toepasselijkheidsbepaling zou
bovendien ook a contrario-redeneringen kunnen oproepen in gevallen
waarin niet uitdrukkelijk het openstaan van Arob-beroep zou zijn vastgelegd. Dit achten wij zeer ongewenst.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of de gedoogplicht
voortvloeide uit het besluit tot toepassing van bestuursdwang of rechtstreeks uit de wet en hoe deze gedoogplicht door een ieder gekend zou
kunnen worden.
De wet bepaalt dat in de toepassing van bestuursdwang de plicht deze
te gedogen ligt besloten. De gedoogplicht vloeit dus rechtstreeks voort
uit de wet. Hij wordt echter pas geactiveerd op het moment dat het
besluit tot toepassing van bestuursdwang is genomen en tot de toepassing
van bestuursdwang wordt overgegaan. In de meeste gevallen kan dat
eerst nadat het besluit ingevolge artikel 132 aan de overtreder en
eventuele belanghebbenden is meegedeeld en deze in de gelegenheid is
of zijn gesteld binnen een bepaalde termijn zelf de vereiste maatregelen
te treffen. Slechts in uitzonderingsgevallen kan direct na het besluit tot
toepassing van bestuursdwang tot de uitvoering ervan worden overgegaan
en bestaat de gedoogplicht reeds dan. Impliciet is hiermede ook het
tweede deel van de vraag van de aan het woord zijnde leden beantwoord.
Immers, een besluit tot toepassing van bestuursdwang moet zowel aan
de overtreder als aan eventuele belanghebbenden worden meegedeeld.
Het spreekt vanzelf dat bij het bestuursorgaan bekende partijen die
daadwerkelijk iets zullen hebben te gedogen, ook als belanghebbenden
zullen worden beschouwd en dus een mededeling zullen ontvangen. Het
zou echter te ver gaan en is bovendien ook practisch onuitvoerbaar om
een ieder te waarschuwen. Daarom is gekozen voor de constructie van
een algemene verplichting uit de wet, die ingaat op het moment van
toepassing van de bestuursdwang.
Door het lid van de R.P.F.-fractie werd naar voren gebracht dat de
rechthebbende-niet overtreder, die op grond van artikel 128, vierde lid,
kosten voor de bewaring van meegevoerde goederen heeft moeten
voldoen, voor deze kosten een regresrecht op de overtreder zou moeten
krijgen. De kosten van bewaring zijn weliswaar, zoals de memorie van
toelichting stelt, in zijn belang gemaakt maar hadden in het geheel niet
behoeven te worden gemaakt als de overtreder de overtreding niet had
begaan.
De door het lid van de R.P.F.-fractie aan de orde gestelde problematiek
wordt ook door ons onderkend. Het betreft hier echter een rechtsverhouding
of een feitelijke verhouding tussen twee particulieren. Deze wordt door
de regels van het privaatrecht beheerst. In vele gevallen zal enig verhaal
op grond van de onderliggende rechtsverhouding dan wel op grond van
een actie uit onrechtmatige daad mogelijk zijn. Voor een regeling van het
regresrecht van de belanghebbende burger op de overtredende burger is
de Gemeentewet niet de aangewezen plaats. Deze wet kan immers alleen
regels bevatten voor de gemeentelijke overheid zelf, voor de verhouding
tussen de gemeentelijke overheid en de burger en voor het verkeer met
de overige overheden.
De delegatie van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang
aan commissies riep bij verschillende leden vragen op. De leden van de
P.v.d.A.-fractie neigden ertoe te bepleiten dat de bevoegdheid niet zou
moeten kunnen worden overgedragen aan commissies die slechts
facetbestuur uitoefenen. Eventueel zou volgens deze leden slechts aan
rechtstreeks gekozen territoriale commissies de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang moeten kunnen worden overgedragen. Het lid
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van de R.P.F, fractie onderschreef het in de memorie van toelichting
verwoorde uitgangspunt dat terughoudendheid moet worden betracht bij
de overdracht van deze zware bevoegdheid en vroeg zich af of een
functionele commissie alle consequenties van de toepassing van bestuursdwang wel zou kunnen overzien. Voorts informeerde hij naar de politieke
verantwoordelijkheid bij de delegatie aan een commissie.
Om de reden die in de vraagstelling van de aan het woord zijnde leden
doorklinkt, zijn ook wij van mening dat een extra bezinning wenselijk is
alvorens tot de overdracht van een zo zwaarwegende bevoegdheid als de
toepassing van bestuursdwang wordt overgegaan. Het is echter de vraag
wie die afweging van belangen moet maken. Kan het gemeentebestuur
de ruimte worden gelaten bij het nemen van het besluit tot instelling van
een commissie te beoordelen of de bevoegdheid tot toepassing van
bestuursdwang moet worden toegekend of moet de wetgever deze
ruimte vooraf inperken? Wij zijn van mening dat de raad deze ruimte moet
en kan worden gelaten. In de formulering van artikel 131, derde lid, komt
voldoende duidelijk tot uitdrukking dat er zwaarwegende belangen in het
geding zijn en dat terughoudendheid bij de overdracht van deze bevoegdheid geboden is. De raad zal zich daarvan terdege rekenschap moeten
geven voordat tot de delegatie wordt besloten. Hoewel ook wij het niet
wenselijk achten dat veelvuldig wordt besloten tot het toekennen van de
bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang aan commissies waaraan
slechts facetbestuurstaken zijn toebedeeld, willen wij niet uitsluiten dat
hiervoor in enkele gevallen toch reden kan zijn.
A fortiori zijn wij geen voorstander van een beperking van de delegatiebevoegdheid tot rechtstreeks gekozen commissies. Van de raad mag,
mede op basis van de terughoudendheid die in de wettelijke regeling in
dit opzicht ligt besloten, worden verwacht dat slechts tot overdracht
wordt besloten als daarvoor gegronde redenen zijn. Bij de omschrijving
van taken zal de raad ook uitdrukkelijk moeten aangeven of en in hoeverre
de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt overgedragen
en zal te dien aanzien ingevolge het bepaalde in de artikelen 84 en 85 de
verantwoording van de commissie aan de raad moeten worden geregeld.
De raad blijft verantwoordelijk voor het overdrachtsbesluit; de commissie
is jegens de raad verantwoordelijk voor de toepassing van bestuursdwang.
De leden van de S.G.P-fractie meenden dat de memorie van toelichting
een rechtstreekse lijn tussen de uitvoering van wettelijke voorschriften,
toezicht op de naleving daarvan en bestuursdwang suggereert. In deze
gedachtengang zou onvoldoende onderscheid worden gemaakt tussen
bevoegdheden in het kader van de opsporing van strafbare feiten en het
toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften enerzijds en de
bevoegdhedenin het kader van de bestuurlijke handhaving (bestuursdwang)
anderzijds. Zij vroegen zich in dit verband met name af wie gerechtigd is
tot toepassing van bestuursdwang bij het niet-naleven van in het Wetboek
van Strafrecht gestelde normen, bij voorbeeld bij delicten die rechtstreeks
van belang zijn voor de handhaving van de openbare orde.
Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het toezicht op
de naleving van de in het Wetboek van Strafrecht vastgelegde normen en
de naleving van bestuursrechtelijke voorschriften en verplichtingen. De
strafrechtelijke rechtshandhaving berust in beginsel bij het Openbaar
Ministerie en het justitiële apparaat onder verantwoordelijkheid van de
minister van Justitie. Op een aantal specifieke beleidsterreinen zijn ook
bijzondere opsporingsdiensten in het leven geroepen, zoals de Fiscale
lnlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) of de Economische Controle
Dienst. De typisch bestuursrechtelijke rechtshandhaving echter berust in
beginsel bij het bestuur dat met de uitvoering van die wettelijke voorschriften en mitsdien ook met het toezicht op de naleving ervan is belast.
Naleving van de normen uit het Wetboek van Strafrecht kan dus in de
meeste gevallen niet langs de weg van bestuursdwang worden afgedwon-
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gen. Alleen als er tevens een bestuursrechtelijke norm wordt of dreigt te
worden geschonden, kan op die grond langs de weg van bestuursdwang
worden opgetreden.
Het verhaal van de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden
kosten op de overtreder, het zogenaamde kostenverhaal, heeft bij de
leden van verschillende fracties vragen opgeroepen. Sommige werden in
het algemene deel, andere bij de artikelsgewijze behandeling gesteld. Wij
hebben de indeling van het voorlopig verslag zoveel mogelijk gevolgd.
Mitsdien wordt een niet onaanzienlijk deel van de vragen op dit punt in
het artikelsgewijze deel van deze memorie beantwoord.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. voorzagen tal van juridische
twistpunten over de vraag welke kosten verbonden aan de uitoefening
van bestuursdwang redelijkerwijs ten laste van de overheid dienen te
komen. Deze onzekerheid zou sommige gemeentebesturen van bestuursdwang kunnen doen afzien. Zij vroegen zich daarom af of het niet beter
was in de wet vastte leggen dat de overtreder de kostenvan bestuursdwang
verschuldigd is, tenzij hij een schulduitsluitings- of een rechtvaardigingsgrond heeft.
In de tekst van artikel 133 is een niet onbelangrijke nuance ten opzichte
van de formulering van de aan het woord zijnde leden opgenomen. Er
wordt namelijk vastgelegd dat de overtreder de kosten verschuldigd is,
tenzij deze redelijkerwijze niet te zijnen laste behoren te komen. Hieruit
blijkt duidelijk dat het uitgangspunt is dat de overtreder de kosten
verschuldigd is. Bijzondere omstandigheden kunnen hierin enige verandering brengen. In de jurisprudentie die zich op het gebied van het kostenverhaal heeft gevormd, is de aanwezigheid van een schulduitsluitings-of
een rechtvaardigingsgrond wel medebepalend, maar niet doorslaggevend
bij de beoordeling of de kosten redelijkerwijze niet ten laste van de
overtreder moeten komen. In een aantal gevallen werd vooral waarde
gehecht aan het feit dat bij de toepassing van bestuursdwang het
algemeen belang dermate betrokken moest worden geacht, dat de kosten
niet of niet geheel voor rekening van de overtreder behoorden te komen.
Overneming van de door de aan het woord zijnde leden gesuggereerde
uitzonderingsgrond zou in feite neerkomen op een beperking van de
mogelijkheid van kostenverhaal. Op grond van de in het wetsvoorstel
gekozen formulering immers, is er naast de aanwezigheid van een
eventuele schulduitsluitings- of rechtvaardigingsgrond nog iets meer
nodig wil de rechter tot het oordeel komen dat de kosten redelijkerwijze
niet of niet geheel ten laste van de overtreder behoren te komen. Dit is in
het voorstel van de aan het woord zijnde leden niet het geval. Daardoor
zou het risico voor het gemeentebestuur dat de kosten niet kunnen
worden verhaald toenemen en mitsdien de toepassing van bestuursdwang
kunnen belemmeren. Naar wij aannemen is dat juist hetgeen de aan het
woord zijnde leden niet willen bereiken.
De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af of het niet
raadzaam zou zijn in de wet vast te leggen dat wettelijke interessen
kunnen worden verhaald.
Het gemeentebestuur is bevoegd de kosten verbonden aan de toepassing
van bestuursdwang te verhalen, doch is daartoe niet verplicht. De
gemeente wordt tevens een grote mate van vrijheid gelaten bij het
bepalen welke kosten in rekening worden gebracht. In artikel 133, tweede
en derde lid, worden kosten genoemd ten aanzien waarvan zonder een
uitdrukkelijke bepaling in de wet gerede twijfel zou bestaan of deze wel
tot kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang kunnen
worden gerekend. Bij de moratoire interessen staat dat niet ter discussie,
maar is het de vraag of ze kunnen worden verhaald. Sinds de uitspraak
van de Hoge Raad van 17 maart 1978 (AB 1978, 358) is te dien aanzien
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iedere twijfel uitgesloten. Wij zien niet in waarom de wettelijke interessen
desondanks toch nog in de wet zouden moeten worden vastgelegd. Het
renteverlies is bovendien slechts een van de factoren waarmede bij het
kostenverhaal rekening kan worden gehouden. Ook op andere punten
heeft zich jurisprudentie ontwikkeld en zal dit nog gaan doen. Verfijningen
zijn veelal zo genuanceerd dat zij zich niet goed lenen voor vastlegging in
de wet. De wet zou daardoor ook het gevaar lopen als een te gedetailleerd
keurslijf te worden ervaren.
Voorts hadden deze leden moeite met het verhaal van de kosten die
gepaard gaan met de inzet van politiepersoneel. Politiebijstand zou tot de
normale politietaak behoren en de kosten uit de algemene middelen
moeten worden gedekt. Zij vreesden een groot verschil in de behandeling
van overtreders en belanghebbenden, afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden. Kostenverhaal zou alleen mogen plaatsvinden als in het
algemeen tot politiekostenverhaal zou worden besloten.
In de memorie van toelichting is reeds uiteengezet dat niet te snel moet
worden aangenomen dat bij een dreigende verstoring van de openbare
orde de kosten van de inzet van het politie-apparaat op de overtreder
kunnen worden verhaald. Ook het opsporen van verboden situaties
behoort typisch tot de taak van de politie en kan mitsdien niet worden
verhaald. Er blijft echter een tussengebied over waarin kan worden
getwijfeld of iets nu tot de normale taak van de politie behoort of da+ er
sprake is van een bijzondere inzet ten behoeve van een door de overt. eder
veroorzaakte onwettige situatie. Hoewel wij van mening zijn dat ook in dat
tussengebied niet te snel tot het verhalen van de kosten van inzet van
politiepersoneel moet worden overgegaan, willen wij toch niet uitsluiten
dat daar in sommige gevallen reden voor kan zijn. Immers, de inzet van
ambtenaren bij de toepassing van bestuursdwang kan in beginsel wel in
rekening worden gebracht. Het kan als zeer onredelijk worden ervaren
wanneer in overigens vergelijkbare situaties in het ene geval wel menskracht
in rekening kan worden gebracht en in andere gevallen niet, alleen omdat
politiepersoneel in plaats van bij voorbeeld personeel van bouw- en
woningtoezicht werd ingeschakeld. Uit het voorgaande blijkt dat wij het
niet eens zijn met de stelling dat een verhaal van bepaalde politiekosten
slechts zou kunnen plaatsvinden als in het algemeen tot politiekostenverhaal zou worden besloten.
Ongetwijfeld zal een gemeentebestuur de verhaalsmogelijkheden
overwegen alvorens tot de toepassing van bestuursdwang over te gaan.
Het toepassen van bestuursdwang is een bevoegdheid, geen verplichting.
Er zal steeds een afweging moeten plaatsvinden tussen het belang van
het langs deze weg afdwingen van de naleving van wettelijke voorschriften
en de daarmee gepaard gaande kosten. De onzekerheid over de verhaalbaarheid, hetzij omdat kosten wellicht redelijkerwijze niet ten laste van de
overtreder zullen behoren te komen, hetzij omdat op de overtreder
mogelijk weinig te verhalen is, zal in de besluitvorming kunnen worden
verdisconteerd en soms tot gevolg hebben dat besloten wordt niet tot de
toepassing van bestuursdwang over te gaan. Het ontgaat ons waarom de
aan het woord zijnde leden juist in de context van de kosten van inzet van
politiepersoneel menen dat er, afhankelijk van de daadwerkelijke verhaalsmogelijkheden, een groot verschil in behandeling van overtreders en
belanghebbenden zal plaatsvinden.
Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich af waarom in artikel 136 in het
eerste lid het begrip «zaak» en in het tweede lid het begrip «goed» werd
gebruikt.
Met de invoering van het derde boek van het N.B.W. zullen de begrippen
«goederen» en «zaken» een andere betekenis krijgen dan nu nog het
geval is. In grote lijnen zullen de termen roerende goederen en onroerende
goederen van het huidige B.W. worden vervangen door roerende zaken

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19403, nr. 10

123

en onroerende zaken. Het begrip «goed» gaat naast de roerende en
onroerende zaken tevens de vermogensrechten omvatten. In het huidige
recht is de term «goed» echter beperkter dan «zaak». Het komt ons
wenselijk voor in de nieuwe Gemeentewet aan te sluiten bij de terminologie
die binnenkort zal worden ingevoerd. Dit komt erop neer dat in artikel
136, eerste lid, de term «zaak» kan worden gehandhaafd, omdat slechts
stoffelijke zaken zich lenen voor meevoeren en opslaan. Het woord
«goed» in het tweede lid zal echter moeten worden vervangen door
«zaak». Het is nooit de bedoeling geweest enig materieel onderscheid in
de begrippen in het eerste en tweede lid aan te brengen.
De introductie van de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom
als aanvulling op de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang
heeft een aantal vragen opgeroepen. De leden van de V.V.D.-fractie
reageerden met gemengde gevoelens op deze introductie en vroegen om
een nadere motivering.
Op het verzoek van deze leden willen wij het volgende nog eens nader
accentueren. In het algemene deel van de memorie van toelichting (blz.
69) werd reeds aangegeven dat de bevoegdheid tot toepassing van
bestuursdwang in de praktijk vooral te kort bleek te schieten bij voortdurende of regelmatig terugkerende overtredingen. Ook tegen overtredingen
begaan door rechtspersonen kan soms langs de weg van bestuursdwang
onvoldoende worden opgetreden. Het rechtstreeks afdwingen van de
naleving van de wettelijke voorschriften is in deze gevallen vaak onmogelijk
of onevenredig kostbaar. Aanvankelijk is wel geprobeerd de naleving van
wettelijke voorschriften langs de weg van artikel 1401 B W . te bewerkstelligen. De Hoge Raad heeft dit echter niet geaccepteerd. Wij achten
het niet aanvaardbaar dat de naleving van publiekrechtelijke voorschriften
in bepaalde gevallen wel en in andere gevallen niet of weinig effectief
langs publiekrechtelijke weg kan worden afgedwongen. In de gesignaleerde
lacune wordt door de voorgestelde regeling van de dwangsomoplegging
voorzien. In gevallen waarin rechtstreeks afdwingen van de naleving van
wettelijke voorschriften op problemen stuit, kan de naleving op deze
indirecte wijze worden bevorderd.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden bij de oplegging van een
dwangsom een in de wet gefixeerde waarschuwingstermijn van bij
voorbeeld veertien dagen opnemen. Daarbinnen zou de betrokkene
alsnog aan zijn verplichtingen moeten kunnen voldoen.
Naar onze mening houdt het voorstel van de aan het woord zijnde
leden te weinig rekening met de grote diversiteit van situaties die zich
kunnen voordoen. Ingevolge het tweede lid van artikel 132, dat in het
derde lid van artikel 138 bij de dwangsomoplegging van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard, moet bij de schriftelijke mededeling ook een
termijn worden gesteld waarbinnen overtreder en belanghebbenden de
gelegenheid hebben alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Waarom
een fixatie van deze termijn op bij voorbeeld veertien dagen gewenst is
wordt door de aan het woord zijnde leden echter niet aangegeven. Naar
onze mening is een fixatie van de termijn ongewenst. In sommige
gevallen zal een termijn van veertien dagen voor de naleving van wettelijke
voorschriften onredelijk kort zijn en in andere gevallen te lang. Van geval
tot geval zal moeten worden beoordeeld wat in de concrete situatie een
redelijke termijn is. De rechter kan bij de beoordeling van het besluit tot
toepassing van bestuursdwang of oplegging van een dwangsom toetsen
of het bestuur een redelijke termijn heeft aangehouden.
De leden van de S.G.P.-fractie toonden zich voorstander van oplegging
van een dwangsom op basis van een uitspraak van de onafhankelijke
rechter en achtten met het lid van de R.P.F, fractie de subjectieve
formulering in artikel 138, eerste lid, te vaag. Zij verkozen, evenals de
leden van de C.D.A.-fractie, de objectieve formulering van de Werkgroep
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herziening gemeentewet. Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich daarbij
af of een andere «genieter» van de dwangsom niet meer gepast zou zijn.
Het opleggen van een dwangsom is een middel dat strekt tot aanvulling
van de toepassing van bestuursdwang, zij het als laatste middel. Algemeen
wordt tegenwoordig aangenomen dat het bestuur, dat de taak heeft
bepaalde wettelijke voorschriften uit te voeren, in beginsel bevoegd is de
naleving van deze wettelijke voorschriften langs de weg van bestuursdwang
te effectueren. Aan de toepassing van bestuursdwang wordt in het
huidige regime niet de eis gesteld dat er voorafgaande aan deze toepassing
een rechter moet zijn ingeschakeld. De belangrijkste reden daarvoor is
dat de slagvaardigheid van het bestuur ernstig tekort zou worden gedaan
als eerst een rechterlijk vonnis zou moeten worden verkregen, voordat tot
de toepassing van bestuursdwang kan worden overgegaan. Om dezelfde
reden wordt bij het opleggen van een dwangsom niet de eis gesteld dat
eerst een rechterlijk vonnis moet zijn gewezen. Overigens kunnen zowel
het besluit tot toepassing van bestuursdwang als het besluit tot oplegging
van een dwangsom aan de Arob-rechter ter beoordeling worden voorgelegd. Tenslotte kan ook de burgerlijke rechter bij de invordering van de
dwangsom het besluit tot oplegging ervan toetsen. Naar onze mening zijn
dit voldoende waarborgen tegen een te gemakkelijk gebruik van het
middel.
Wat de voorkeur betreft die de leden van de fracties van C.D.A., S.G.P.
en R.P.F, uitspraken voor een meer objectieve formulering van de
dwangsombevoegheid, zoals door de Werkgroep herziening gemeentewet
werd voorgesteld, willen wij het volgende opmerken. Sedert het verschijnen
van het eindrapport van de werkgroep is in een tweetal wetten (artikel
28a Hinderwet en artikel 74a Wet bodembescherming) een bevoegdheid
tot het opleggen van een dwangsom opgenomen. De in deze wetten
verankerde formulering is in het nu voorliggende voorstel overgenomen.
Wij hechten eraan de bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom
zoveel mogelijk eensluidend te formuleren. Mede hierdoor zal te zijner tijd
gestreefd kunnen worden naar het afschaffen dan wel niet opnemen van
dwangsombepalingen in de bijzondere wetgeving. Op grond van beide
eerder genoemde recente wetten is zich bovendien reeds enige jurisprudentie aan het ontwikkelen ten aanzien van de eisen die in de wet aan de
oplegging van de dwangsom worden gesteld. Hieruit blijkt dat de meer
subjectieve redactie de rechter voldoende ruimte biedt voor het aanbrengen
van de nodige verfijningen.
De rechter zal ook kunnen beoordelen of er een redelijke verhouding is
tussen de dwangsom die werd opgelegd en het gelaedeerde belang. Dit
is naar onze mening een voldoende waarborg voor een terughoudend
gebruik van de bevoegdheid. Daarom zien wij geen reden om de dwangsom
aan een andere instantie te doen vervallen, noch om de bevoegdheid tot
het opleggen van een dwangsom aan de rechter toe te kennen.
Wij achten het overigens van groot belang dat er één uniforme bestuursrechtelijke regeling voor de oplegging van een dwangsom als
aanvulling op de bestuursdwangbevoegdheid komt. Wij wijzen erop dat
hieraan in het kader van de voorbereiding van de Algemene wet bestuursrecht aandacht wordt besteed. Indien de afstemming tussen de regeling
van deze bevoegdheid in beide wetsvoorstellen dit noodzakelijk maakt
komen wij hierop in een later stadium terug.
De leden van de S.G.P.-fractie informeerden voorts waarom de
dwangsom niet ook aan belanghebbende niet-overtreder zou kunnen
worden opgelegd en waarom het als dwangsom verschuldigde bedrag
niet analoog aan de regeling van het kostenverhaal als bevoorrechte
schuld werd aangemerkt.
Behoudens de ondergeschikte kosten van bewaring kunnen de kosten
van bestuursdwang slechts worden verhaald op de overtreder zelf en niet
op eventuele belanghebbenden. Dezelfde lijn wordt doorgezet in de
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regeling van de dwangsomoplegging. Het gaat naar onze mening ook niet
aan om deze vorm van indirecte dwang te gebruiken ten aanzien van een
belanghebbende, die niet de overtreder is.
Er is uitdrukkelijk voor gekozen om het als dwangsom verschuldigde
bedrag, anders dan het bedrag van de verschuldigde kosten, niet als
bevoorrechte vordering in de zin van artikel 1185, 4e van het B.W. aan te
merken. Bij de door de overtreder verschuldigde kosten gaat het om
kosten die door het gemeentebestuur daadwerkelijk zijn gemaakt om te
bewerkstelligen dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Het is
redelijk deze in het algemeen belang gemaakte kosten bij voorrang op de
opbrengst van de goederen ten aanzien waarvan bestuursdwang is
toegepast te verhalen. Geheel anders ligt dat bij de dwangsom die wordt
verbeurd. De dwangsom wordt gebruikt als middel om de overtreder tot
naleving van de wettelijke voorschriften te prikkelen. Er is geen sprake
van een verhaal van daadwerkelijk door de gemeente ten aanzien van een
bepaalde zaak gemaakte kosten. Er kan dan ook niet worden gesproken
van «kosten tot behoud eener zaak gemaakt» in de zin van artikel 1185,
4e B.W..
4.9. Financiële gevolgen van de herziening
De leden van de fracties van V.V.D. en S.G.P. hadden bij de opsomming
van de financiële gevolgen van invoering van de nieuwe Gemeentewet de
consequenties van de verhoging van de normaantallen voor wethouders
gemist. Gaarne zouden deze leden vernemen, welke bedragen naar
schatting hiermee in totaliteit zijn gemoeid en of, en zo ja, op welke wijze,
de gemeenten hiervoor zullen worden gecompenseerd.
Als de aantallen wethouders die ingevolge artikel 35 van dit wetsvoorstel,
ook in zijn gewijzigde vorm, worden toegestaan, worden vergeleken met
de aantallen in de huidige gemeentewet, dan is er inderdaad sprake van
een forse toename. Uitgaande van de door de VNG gehanteerde berekeningsmethodiek en inclusief de compensatie van de extra kosten voor de
zogenaamde opslagpremies zouden de kosten dan ruim f 10 miljoen op
jaarbasis bedragen. Het betreft hier evenwel een ontwikkeling, welke zich
gedurende een lange reeks van jaren heeft voltrokken. Het reëel accres
van het Gemeentefonds was hier mede voor bedoeld. Daaruit konden de
meerkosten als gevolg van de verhoging van het aantal wethouders
worden betaald. De aantallen wethouders, die artikel 35 van het wetsvoorstel mogelijk maakt, formaliseren slechts hetgeen in de praktijk is
gegroeid, en zullen om die reden niet tot een hoger uitgavenniveau bij de
gemeenten behoeven te leiden. Het zou naar onze mening dan ook te ver
voeren als nog eens compensatie zou plaats vinden.
De leden van de S.G.P.-fractie wensten nader geïnformeerd te worden
over de wijze waarop het bedrag van de besparing bij de provincies is
berekend. Bovendien vroegen zij zich af welk tijdstip als maatgevend voor
de beoordeling van de besparing zou moeten worden gehanteerd. Veel
provincies hadden, naar deze leden begrepen, reeds op de invoering van
het nieuwe toezichtstelsel geanticipeerd en hun ambtelijke apparaten
ingekrompen. Zij verwezen ook naar de reactie van het IPO op dit punt in
de brief van 18 augustus 1986.
Het lid van de R.P.F, fractie vroeg naar de gevolgen van het gewijzigd
financieel toezicht voor het aantal arbeidsplaatsen bij de provincies en of
de kosten van een eventuele afvloeiing ook in de berekening waren
verdisconteerd.
In aanvulling op hetgeen hierover in de memorie van toelichting reeds
is vermeld, willen wij omtrent de berekening van het bedrag van de
besparing bij de provincies als gevolg van het nieuwe toezichtsregime het
volgende opmerken. Verwacht wordt dat als gevolg van het nieuwe
toezichtsregime het personeelsbestand bij de toezichthoudende afdelingen
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van de provinciale griffies, na een overgangsfase van enkele jaren, met
30% zal zijn ingekrompen. In de memorie van toelichting staat abusievelijk
50% vermeld. Aangezien veel provincies al sinds het begin van de jaren
tachtig experimenteren met een meer terughoudend financieel toezicht
en op deze wijze anticiperen op het nieuwe toezichtsregime, is 1983
aangehouden als aanvangsjaar van de genoemde overgangsfase. Op
grond hiervan is het aantal personen dat in 1982 bij de provincies met
financieel toezicht was belast als uitgangspunt genomen voor de berekening van de verwachte vermindering.
In 1982 waren bij de provincies 270 personen met financieel toezicht
belast. Uitgaande van een vermindering van het personeelsbestand met
30% zal dit aantal na de overgangsfase dus met 81 personen zijn ingekrompen. Dit aantal is vervolgens onder een financiële noemer gebracht,
waarbij is uitgegaan van een gemiddeld salaris per persoon van f 6 1 000
bruto per jaar en een overhead van 35% op dit salaris. In totaal komt de
verwachte besparing voor de provincies hiermee globaal op f6,7 miljoen
gulden.
In het bedrag van f 6,7 miljoen zijn geen afvloeiingskosten verdisconteerd
omdat wij verwachten dat de inkrimping van het personeelsbestand bij de
toezichthoudende afdelingen van de provincies, vanwege de gehanteerde
overgangsfase, door middel van natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd.
Bij de behandeling van de Provinciefondsbegroting 1988 hebben wij de
Kamer medegedeeld dat in deze memorie van antwoord zou worden
ingegaan op de bezwaren van de provincies tegen de voorgestelde
uitname van f6,7 miljoen uit het Provinciefonds (kamerstuk 20 200 E, nr.
5). Deze belofte doen wij nu gestand.
De provincies onderschrijven het uitgangspunt dat het wegvallen of
verminderen van taken bij de provincies in beginsel aanleiding kan zijn tot
een vermindering van de middelen die aan de provincies worden toegewezen. Zij bestrijden echter dat er in dit geval sprake is van een dergelijke
situatie. Voor zover de provincies nu al een meer terughoudend toezicht
uitoefenen is dit naar hun oordeel het gevolg van eigen beleid. Zij wijzen
er tevens op dat zij de gevolgen hebben moeten opvangen van aan de
provincies opgelegde bezuinigingen, hetgeen ook bij het uitvoeren van
deze taak heeft geleid tot hernieuwde aandacht voor efficiënt werken.
Verder stellen de provincies dat het nog volstrekt onduidelijk is wat
precies de gevolgen zullen zijn van de voorgestelde herziening van het
toezicht in de nieuwe Gemeentewet. Omdat de invulling ervan volledig
hun eigen verantwoordelijkheid is, zijn zij ook principieel van mening dat
dit niet mag leiden tot een uitname uit het Provinciefonds. Tenslotte
stellen zij dat een globale berekening leert dat de voorgestelde uitname
uit het Provinciefonds in een aantal provincies zal moeten leiden tot meer
dan een halvering van de betrokken afdelingen.
Met de provincies zijn wij van mening dat de provincies voor een
belangrijk deel zelf invulling moeten geven aan de wijze waarop zij de hun
door de wet opgelegde toezichtstaak uitvoeren. Dat neemt echter niet
weg dat volgens het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet het aantal
taken op dit terrein belangrijk vermindert. Zo zullen gemeentelijke
onroerend-goedtransacties en besluiten tot het aangaan, verstrekken en
garanderen van geldleningen niet langer de goedkeuring van gedeputeerde
staten behoeven. Het aantal met deze besluiten gemoeide administratieve
handelingen zal sterk verminderen. Tevens zullen de begroting en de
rekening in beginsel niet meer door gedeputeerde staten moeten worden
goedgekeurd of vastgesteld. Met de verwerking van deze stukken zal
derhalve minder tijd gemoeid zijn dan tot nu toe. Verwacht wordt dat
uiteindelijk slechts 15 tot 20% van de gemeenten onder preventief
toezicht zullen staan. Weliswaar zullen deze gemeenten meer aandacht
vragen en zal hiervoor waarschijnlijk hoger gekwalificeerd personeel
nodig zijn, maar deze factoren zijn bij de berekening van de besparing
meegewogen.
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Om deze redenen zien wij voorshands dan ook geen aanleiding af te
zien van de voorgenomen uitname van f 6 , 7 miljoen. Wij zijn echter wel
van mening dat de uitname uit het Provinciefonds ten behoeve van het
Gemeentefonds nog nader moet worden bezien in verband met de in
beide wetsvoorstellen aangebrachte en mogelijk nog aan te brengen
wijzigingen. Wij kunnen op dit moment bij voorbeeld wijzen op de
vermindering van het provinciale toezicht op strafverordeningen en op de
minder gedetailleerd omschreven verplichting tot het vaststellen van een
inspraakverordening.
4.10. Indeling, herindeling en splitsing van gemeenten
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of burgers niet het recht
zouden moeten krijgen splitsing van hun gemeente te vragen.
In het systeem van de huidige gemeentewet zijn zowel de gemeenteraden, als gedeputeerde staten en de rijksoverheid bevoegd een procedure
tot wijziging van gemeentegrenzen in gang te zetten. Eenzelfde regeling
is opgenomen in het wetsvoorstel Procedurele bepalingen met betrekking
tot wijziging van de gemeentelijke of provinciale indeling (kamerstuk
20079).
Het spreekt voor zich dat burgers of groepen van burgers op grond van
het algemene petitierecht elk van de genoemde bestuursorganen kunnen
verzoeken het initiatief te nemen tot het in gang zetten van een wijziging
van de gemeentelijke of provinciale indeling. Een splitsing van een
gemeente of een provincie wordt hieronder begrepen. De vraag van de
leden van de C.D.A.-fractie lijkt te gaan in de richting van het wettelijk
vastleggen van het nu reeds bestaande recht van burgers of groepen van
burgers om verzoeken betreffende herindeling te richten tot betrokken
bestuursorganen.
Wij zien de noodzaak van het opnemen in de wet van een door de aan
het woord zijnde leden gevraagd recht niet in. De praktijk van de gemeentelijke herindeling laat zien dat aan de opvattingen van de bevolking
tijdens de procedure van herindeling in ruime mate aandacht wordt
besteed. Op grond daarvan nemen wij aan dat ook met redenen omklede
verzoeken van een of meer burgers inzake gemeentegrenswijzigingen
door het betrokken bestuursorgaan terdege zullen worden overwogen. De
bestaande wetgeving biedt de burgers bovendien reeds een belangrijke
waarborg. Vindt men bij het ene bestuursorgaan geen gehoor, dan kan
men zich altijd tot beide andere bestuursorganen wenden.
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A en S.G.P. bepleitten de
opname van de herindelingsbepalingen in de Gemeentewet in plaats van
in een bijzondere wet. Het pleidooi van de leden van de C.D.A.-fractie
strekte zich tevens uit tot de bepalingen in de Wet algemene regelen
gemeentelijke indeling (Stb. 1984, 475). Deze leden informeerden tevens
naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe wetgeving inzake
gemeentelijke herindeling.
Ongetwijfeld kan de discussie over de wenselijkheid van opname van
de grenswijzigingsbepalingen in de Gemeentewet bij de behandeling van
dit wetsvoorstel plaatsvinden. Toch heeft dat onze voorkeur niet, zeker
niet nu eerder genoemd wetsvoorstel (20079) enige tijd geleden aan de
Tweede Kamer is aangeboden. De vragen in het voorlopig verslag die
betrekking hebben op de indeling, herindeling en splitsing van gemeenten
zijn reeds beantwoord in de memorie van antwoord met betrekking tot
dat wetsvoorstel, die bij brief van 28 september 1988 aan de voorzitter
van de Tweede Kamer is gezonden. Gaarne verwijzen wij naar die
beantwoording.
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4 . 1 1 . Verspreide opmerkingen
Het lid van de R.P.F.-fractie betreurde het dat het onlangs aan buitenlanders verleende kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen gehandhaafd
blijft. Zijns inziens was naturalisatie de aangewezen weg om tot uitoefening
van zeggenschapsrechten te geraken, ook op plaatselijk niveau. Tevens
informeerde hij naar de positie van Nederlanders in het buitenland in
verband met hun eventuele kiesrecht op plaatselijk niveau.
In 1985 is, nadat de grondwetsherziening van 1983 dit mogelijk had
gemaakt, besloten het actief en passief kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen aan niet-Nederlandse ingezetenen van ons land te verlenen.
Regering en een grote meerderheid in het Parlement hebben het verlenen
van kiesrecht op lokaal niveau niet afhankelijk willen stellen van de stap
naar het Nederlanderschap. Voor de aan dit standpunt ten grondslag
liggende motieven verwijzen wij naar de desbetreffende kamerstukken (bij
voorbeeld kamerstuk 18 619, nr. 5, blz. 3). Wij onderschrijven dit standpunt
geheel.
Voor de gevraagde informatie over Nederlanders in het buitenland
kunnen wij het volgende mededelen. Mits aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, kunnen Nederlanders deelnemen aan lokale verkiezingen in
Denemarken, Ierland, Noorwegen en Zweden. Voorts moet in dit verband
Spanje worden genoemd. De Grondwet aldaar maakt het mogelijk dat
kiesrecht op lokaal niveau wordt toegekend aan in Spanje woonachtige
buitenlanders, op voorwaarde dat Spanjaarden, woonachtig in het land
waarvan genoemde buitenlanders onderdaan zijn, eenzelfde recht
toekomt. Nu in ons land bij wet van 29 augustus 1985 (Stb. 478) aan
deze voorwaarde is voldaan, zullen in Spanje woonachtige Nederlanders
mogelijk op niet al te lange termijn kunnen deelnemen aan Spaanse
gemeenteraadsverkiezingen.

HOOFDSTUK 5. ARTIKELGEWIJS
Algemeen
Het lid van de G.P.V.-fractie betreurde het dat het wetsvoorstel niet
- zoals de Provinciewet - opent met de constatering dat er gemeenten
zijn. Daarmee zou immers van de aanvang af duidelijk zijn dat de Gemeentewet regelen bevat inzake openbare lichamen die er zijn en die niet
nog behoeven te worden geformeerd. Hij informeerde naar de mogelijkheden daartoe eventueel in combinatie met artikel 8.
In de considerans van de Gemeentewet wordt, evenals in de considerans
van de Provinciewet, overwogen dat het wenselijk is nieuwe bepalingen
vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, respectievelijk provincies, alsmede de samenstelling en bevoegdheden van hun
besturen. Hieruit blijkt reeds dat er in ons staatsbestel gemeenten,
respectievelijk provincies zijn en dat zij niet nog behoeven te worden
geformeerd. Het volgt echter ook uit de Grondwet, die het bestaan van
provincies en gemeenten erkent in bij voorbeeld de artikelen 123 en 124.
Een bepaling in de Gemeentewet zou daar niets aan toevoegen.
De bedoeling van artikel 1 van het voorstel voor een nieuwe Provinciewet
- en van artikel 1 van de huidige wet - is niet te bepalen dat er provincies
zijn, maar wettelijk vast te leggen hoeveel provincies er zijn en welke
naam zij dragen. Artikel 1 van de Provinciewet is vooral historisch
verklaarbaar. Een genoegdoening voor en tevens herinnering aan de
dominante rol van de provincies in vroeger tijden. Strikt noodzakelijk is de
bepaling niet. Het feit dat zij in het voorstel voor een nieuwe Provinciewet
is gehandhaafd moet worden gezien in het licht van de keuze voor een
aanpassing van de Provinciewet en niet - zoals bij de gemeentewet het
geval is - voor een algehele herziening. Dit blijkt ook uit het begin van de
memorie van toelichting bij de Provinciewet.
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Bij de algehele herziening van de gemeentewet is vooral ook om meer
practische redenen afgezien van het opnemen van een vergelijkbare
bepaling voor gemeenten. In de eerste plaats, omdat het aantal gemeenten
groot en niet stabiel is. Tengevolge van bij voorbeeld gemeentelijke
herindelingen zullen zich daar met enige regelmaat wijzigingen in
voordoen. Bij een wettelijke verankering van het aantal gemeenten in de
Gemeentewet, zou bij vrijwel iedere gemeentelijke herindeling de
Gemeentewet moeten worden gewijzigd. Een tweede practische reden
om van een opsomming van gemeenten in de Gemeentewet af te zien, is
gelegen in het feit dat gemeenteraden - evenals provinciale staten voor
de provincie - uitdrukkelijk de bevoegdheid zullen krijgen de naam van de
gemeente te wijzigen. Dit laatste zal, gelet op het aantal, bij gemeenten
vaker kunnen voorkomen.
De plaatsing van de artikelen 123 en 124 in een paragraaf over de
verhouding tot de provincie en het Rijk werd door het lid van de G.P.V.fractie weinig logisch gevonden, omdat het zou gaan over belangrijke
bevoegdheden van de raad, die beter in hoofdstuk IX geregeld zouden
kunnen worden.
De stelling dat de artikelen 123 en 124 over belangrijke bevoegdheden
van de raad gaan en daarom in het daaraan gewijde hoofdstuk IX zouden
thuishoren, komt ons niet geheel juist voor. In de artikelen 123 en 124
wordt niet de raad een bevoegdheid toegekend, maar worden bovengrenzen gesteld aan de in artikel 124 van de Grondwet toegekende en in
artikel 113 van de Gemeentewet uitgewerkte verordenende bevoegdheid
van het gemeentebestuur in het algemeen. Het betreft dus zowel de
verordenende bevoegdheden van de raad, als in voorkomende gevallen
ook die van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester
en van eventuele commissies. De genoemde grenzen worden bepaald
door regelingen van het Rijk en van de provincie. De hiërarchie tussen
wetten, algemene maatregelen van bestuur, provinciale verordeningen en
gemeentelijke verordeningen wordt erin zichtbaar gemaakt en wettelijk
vastgelegd. Naar ons gevoelen behoort een dergelijke bepaling om die
reden bij uitstek thuis in het hoofdstuk Algemene bepalingen van Titel III,
waarin de bevoegdheid van het gemeentebestuur wordt geregeld, en in
de paragraaf die gewijd is aan de verhouding van de gemeente tot de
provincie en het Rijk.
Het lid van de P.S.P. fractie vroeg of het niet beter zou zijn de artikelen
171 tot en met 175 onder te brengen in hoofdstuk X, waarin de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders worden geregeld.
Wij zijn van oordeel dat de in deze artikelen opgenomen verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten toekomen aan de burgemeester en
niet aan het college van burgemeester en wethouders omdat de burgemeester als eenhoofdig bestuursorgaan bij uitstek in staat is tot de op dit
terrein vereiste snelle en doeltreffende besluitvorming.

TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich af of in het eerste lid niet beter
gesproken zou kunnen worden van het «desbetreffende jaar» in plaats
van het «lopende jaar». Hij wees daarbij op het feit dat het in sommige
artikelen, bijvoorbeeld in artikel 35, gaat om het aantal inwoners in een
eerder jaar dan het lopende jaar.
Wij zien niet in waarom de in het eerste lid van dit artikel voorkomende
woorden «van het lopende jaar» problemen zouden geven in relatie tot
het bepaalde in het tweede lid. In het eerste lid wordt de hoofdregel

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10

130

gegeven, terwijl in het tweede lid voor een specifieke situatie een
uitzondering wordt gemaakt. De afwijkende regeling in het tweede lid is
- zoals reeds is opgemerkt in de memorie van toelichting - noodzakelijk
omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek niet in staat is tijdig vóór de
(dag van de kandidaatstelling voor de) gemeenteraadsverkiezingen, de
bevolkingscijfers per 1 januari van het lopende jaar te publiceren. De
suggestie om de in het eerste lid voorkomende woorden «van het
lopende jaar» te wijzigen in «van het desbetreffende jaar» wijzen wij af,
omdat de bepaling daardoor aan duidelijkheid zou gaan inboeten.
Immers, dan rijst de vraag wat in de onderscheidene situaties onder «het
desbetreffende jaar» moet worden verstaan.
Toch hebben wij mede naar aanleiding van de gestelde vraag gemeend
enige redactionele verbeteringen in het onderhavige artikel te moeten
aanbrengen, omdat in enkele gevallen de woorden «van het lopende jaar»
toch tot problemen aanleiding kunnen geven. Wij wijzen bij voorbeeld op
artikel 35 van dit wetsvoorstel. Indien het in dat artikel bedoelde tijdstip
van benoeming is gelegen op een moment waarop het Centraal Bureau
voor de Statistiek nog niet beschikt over de bevolkingsaantallen per 1
januari van dat - lopende - jaar, is niet zonder meer duidelijk op welke
peildatum dan wel moet worden teruggevallen. Teneinde ook in die
gevallen duidelijkheid te verschaffen is de formulering in het eerste lid
aangepast. Maatgevend zullen zijn de laatstelijk openbaar gemaakte
definitieve bevolkingscijfers per 1 januari.
De formulering van het tweede lid wordt aangepast om twee redenen.
In de eerste plaats geeft de peildatum van 1 oktober niet expliciet de
daaraan ten grondslag liggende gedachtengang weer. Deze is dat het
Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeten naar de huidige stand van
zaken op het gebied van bevolkingsboekhouding en bevolkingsstatistiek,
in staat is om in samenwerking met de gemeentebesturen inwonertallen
voor gemeenten vast te stellen op een tijdstip dat ongeveer vier maanden
is gelegen voor het tijdstip van de kandidaatstelling voor de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad. In het tweede lid zal daarom voor dit
geval in beginsel als peildatum worden aangehouden 1 januari van het
aan de verkiezingen van de gemeenteraad voorafgaande jaar. Op schriftelijk
verzoek van een gemeentebestuur kan daarvan worden afgeweken en kan
de bevolkingssamenstelling worden berekend op een andere, in het
artikel genoemde, peildatum. De voorgestelde wijziging heeft in de
tweede plaats het voordeel dat op consistente wijze wordt aangesloten
bij de in het wetsvoorstel voor een algehele herziening van de Kieswet
(kamerstuk 20 264, nr. 2) opgenomen regeling ter zake van de - variabele tijdstippen van kandidaatstelling en verkiezing van de leden van de
gemeenteraad (zie artikel F 3 van dit wetsvoorstel).
Beide wijzigingen zijn in de nota van wijziging verwerkt.

TITEL I I . DE INRICHTING EN SAMENSTELLING V A N HET GEMEENTEBESTUUR
Hoofdstuk I I . De raad
Artikel 10
De leden van de D66-fractie constateerden dat de voorgeschreven
indeling nagenoeg gelijk was aan de huidige, zonder dat deze inhoudelijk
nader was gemotiveerd. De indelingen gehanteerd voor de functiezwaarte
van burgemeesters, secretarissen en dergelijke zouden daarentegen zijn
gebaseerd op onderzoek. Deze leden meenden dat het ook uit het
oogpunt van systematiek aanbeveling zou verdienen in het onderhavige
artikel een indeling te gebruiken die ontstaat door opsplitsing van de in
artikel 35 gebruikte klassen.
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Het was het lid van de P.S.P.-fractie niet duidelijk waarom uitsluitend
voor de kleinste gemeenten een verhoging van het aantal raadsleden
wordt voorgesteld en niet voor de grootste. In de laatstgenoemde
categorie zou de werkbelasting groter zijn en vertegenwoordigden de
raadsleden een groter aantal kiezers. Bovendien ontbrak naar haar
oordeel de rechtvaardiging voor het feit dat in gemeenten boven de
200000 inwoners het aantal raadsleden niet groeit. Zij vreesde dat dit
zou leiden tot een uit democratisch oogpunt ongewenst ruime delegatie
aan het college van burgemeester en wethouders en stelde daarom voor
de volgende wijzigingen in de aantallen raadsleden aan te brengen:
39 leden in een gemeente van 100001 - 150 000 inwoners
43 leden in een gemeente van 150001 - 200 000 inwoners
47 leden in een gemeente van 200001 - 300 000 inwoners
51 leden in een gemeente van 300001 - 400 000 inwoners
55 leden in een gemeente van 400001 - 500 000 inwoners
61 leden in een gemeente boven de 500000 inwoners.
In het wetsvoorstel is gekozen voor voortzetting van de huidige
indeling, met een geringe bijstelling voor de kleinere gemeenten. Wij zijn
niet tot een uitbreiding van het aantal raadsleden in de grotere gemeenten
overgegaan, omdat niet te verwachten is dat een verhoging van het
aantal raadsleden daadwerkelijk zal bijdragen tot een vermindering van
de problemen van overbelasting, waarvoor raadsleden in de grotere
gemeenten zich zien gesteld. Eigen organisatorische maatregelen of
binnengemeentelijke decentralisatie met gebruikmaking van de ruime
mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt, zullen naar onze mening meer
resultaten kunnen opleveren. Mede gelet op de omstandigheid dat het
voorstel zoals opgenomen in dit artikel vrij algemeen de instemming uit
de praktijk ondervindt, achten wij wijziging van dit voorstel niet raadzaam.
De aansluiting van artikel 10 op artikel 35 die door D66 wordt voorgesteld, komt minder in aanmerking omdat wij, zoals uit het algemene deel
van deze memorie en uit de toelichting op artikel 35 blijkt, van mening
zijn dat de vaste indeling van artikel 35 niet meer moet worden gehandhaafd. Bij nader inzien zijn wij van oordeel dat beter kan worden overgegaan
tot het in de wet vastleggen van een minimum aantal van twee wethouders
en van een bovengrens, die is gerelateerd aan een percentage van 20 %
van het aantal raadsleden. Daardoor wordt bewerkstelligd dat niet artikel
10 bij artikel 35 wordt aangesloten, maar dat in artikel 35 aansluiting
wordt gezocht bij artikel 10. Wij nemen aan dat het feit dat beide
artikelen aan elkaar worden gerelateerd, voor een belangrijk deel tegemoet
komt aan hetgeen door de leden van de fractie van D66 werd gevraagd.
Wij willen overigens niet nalaten te wijzen op de aanmerkelijke consequenties in organisatorische en financiële zin, die de voorstellen van de
leden van beide fracties met zich zouden brengen. Het voorstel van de
D66-fractie leidt tot wijzigingen van het aantal raadsleden in gemeenten
tussen 14000 en 15 000 inwoners (2 extra), 18 000 - 2 0 0 0 0 inwoners (2
extra), 24000 - 25 000 inwoners (4 minder, bij 41 zetels) en 250000
- 375 000 inwoners (2 minder, bij 43 zetels). Op jaarbasis kunnen de
meerkosten hiervan op ongeveer f 1 miljoen worden geraamd.
Het voorstel van de P.S.P.-fractie sorteert effect bij gemeenten boven
150000 inwoners: 1 5 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 inwoners (4 extra), 200000 3 0 0 0 0 0 inwoners (2 extra), 400 000 - 500 000 inwoners (10 extra) en
boven 500000 inwoners (16 extra). De meerkosten van dit voorstel zijn,
op jaarbasis, ongeveer f 2 miljoen.
Artikel 02 van de Kieswet bepaalt dat een vermeerdering of vermindering
van het aantal raadsleden die samenhangt met een wijziging van het
aantal inwoners van een gemeente pas bij de eerstvolgende periodieke
raadsverkiezing wordt geëffectueerd. Deze bepaling komt niet meer voor
in het voorstel voor een nieuwe Kieswet, aangezien het wenselijker is
geoordeeld dit onderwerp in de Gemeentewet te regelen. Daarom stellen
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wij in de nota van wijziging voor aan artikel 10 een tweede lid toe te
voegen.
Artikel 11
Het was voor het lid van de P.S.P.-fractie niet vanzelfsprekend dat de
burgemeester als voorzitter van de raad optreedt, zeker niet nu de
Grondwet de gemeenteraad niet toestaat zelf de verkiezing, dan wel de
benoeming van de burgemeester te regelen. Zij stelde voor de raad de
keuzemogelijkheid te geven tussen het aanwijzen van de burgemeester
als zijn voorzitter en het uit zijn midden kiezen van een voorzitter.
Wij wijzen erop dat artikel 125, derde lid, van de Grondwet onder meer
vastlegt dat de burgemeester voorzitter is van de vergaderingen van de
gemeenteraad. Alleen al om die reden is er geen ruimte voor de suggestie
van het aan het woord zijnde lid, de raad in dezen een keuzemogelijkheid
te bieden. Overigens hechten wij er ook aan dat het voorzitterschap van
de raad door de burgemeester wordt vervuld.
Artikel 12
Het lid van de P.S.P.-fractie was van mening dat het passief kiesrecht
van buitenlandse ingezetenen onnodig wordt beperkt door het bepaalde
in het tweede en het vierde lid. Ervaringen opgedaan bij de verkiezingen
van stadsdeelraden in Amsterdam en van deelgemeenteraden in Rotterdam, waaraan werd deelgenomen door alle ingezetenen, ongeacht hun
nationaliteit of verblijfsduur, zouden geen problemen hebben opgeleverd.
Om die reden zouden de in het tweede en het vierde lid genoemde
beperkingen ongedaan moeten worden gemaakt.
Wij beschouwen de gestelde vereisten ten aanzien van de verblijfsduur
en de verblijfstitel geenszins als een onnodige beperking van het kiesrecht
van niet-Nederlandse ingezetenen van ons land. De overwegingen die aan
deze vereisten ten grondslag liggen zijn terug te vinden in kamerstuk
18 619,nrs.3, 5 en 7. Daar wordt onder meer aangevoerd dat buitenlanders
na een verblijf van vijf jaar in Nederland in het algemeen een voldoende
sterke binding met de Nederlandse samenleving zullen hebben gekregen.
Zij hebben dan tenminste één gehele zittingsperiode van de gemeenteraad
meegemaakt en kunnen kennis nemen van de gang van zaken bij (een
verkiezing van) het bestuur op gemeentelijk niveau. Bovendien bestaat na
een verblijf van vijf jaren meer zekerheid dat het verblijf in Nederland van
langere duur zal zijn, mede doordat de gronden voor verblijfsbeëindiging
dan beperkter zijn. Het behoeft naar onze mening nauwelijks betoog dat
een geldige verblijfstitel een vereiste is voor toekenning van kiesrecht aan
niet-Nederlanders. Het zou niet aangaan dat aan de samenstelling van
gemeenteraden zou worden meegewerkt door illegaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen, laat staan dat deze voor het lidmaatschap
van de gemeenteraad in aanmerking zouden kunnen komen.
Uit het feit dat in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam reeds
enkele malen door alle niet-Nederlandse ingezetenen van achttien jaar en
ouder - ongeacht verblijfsduur of verblijfstitel - is deelgenomen aan de
verkiezing van de leden van stadsdeelraden of deelgemeenteraden
zonder dat dit problemen heeft opgeleverd, kan naar onze mening
geenszins worden afgeleid dat de door de wetgever in 1985 geformuleerde
eisen op zich onjuist of ongewenst zouden zijn.
Wij kunnen het standpunt van het lid van de P.S.P.-fractie echter ook
om de volgende reden niet onderschrijven. Het kiesrecht voor niet-Nederlandse ingezetenen wordt voor een deel in de Kieswet en voor een deel in
de Gemeentewet geregeld. Artikel B 1 b van de Kieswet somt in het
algemeen de vereisten op voor het actief kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen en artikel 12 van het onderhavige wetsvoorstel
vermeldt - in navolging van de huidige gemeentewet - de vereisten voor

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19403, nr. 10

133

het passief kiesrecht. De genoemde artikelen van de Kieswet en het
wetsvoorstel houden exact dezelfde vereisten in. Deze congruentie willen
wij behouden.
In het voorstel voor een nieuwe Kieswet worden in de artikelen B 1,
tweede lid, en B 3, derde lid, levensgezellen gelijkgesteld met echtgenoten.
Deze gelijkstelling dient ook in de Gemeentewet te worden opgenomen.
Vandaar dat wij in de nota van wijziging voorstellen het derde lid van
artikel 12 aan te passen.
Artikelen 12 en 13
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om een reactie op de - door
de VNG ter zake van deze artikelen gedane - suggestie om op een
duidelijke wijze in de wet vast te leggen dat het raadslidmaatschap begint
op het tijdstip waarop de toelating onherroepelijk is geworden.
Hoewel in de praktijk reeds pleegt te worden aangenomen dat het
lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen een aanvang neemt
zodra de toelating onherroepelijk is geworden, komt het ons met de leden
van de P.v.d.A.-fractie en met de VNG gewenst voor dit uitdrukkelijk in de
wet vast te leggen. Wij zijn echter van mening dat niet de Gemeentewet,
doch de Kieswet hiervoor de meest aangewezen plaats is. Immers, deze
wet kent reeds een hoofdstuk gewijd aan het begin van het lidmaatschap
van alle vertegenwoordigende lichamen. In het wetsvoorstel tot algehele
herziening van de Kieswet is een dergelijke bepaling dan ook opgenomen
(artikel V 10a).
Artikel 14
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D., S.G.P. en G.P.V. stelden
verschillende vragen over de in het wetsvoorstel opgenomen met het
raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen. De leden van de fracties
van P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P. toonden zich met de VNG voorstander van
het in de Gemeentewet opnemen van alle met het raadslidmaatschap
onverenigbare betrekkingen. Het lid van de fractie van het G.P.V. zou
daarentegen alleen die onverenigbaarheden genoemd willen zien die niet
reeds in andere regelingen voorkwamen. De leden van de S.G.P. fractie
vroegen tevens om een overzicht van alle met het raadslidmaatschap
onverenigbare functies op grond van andere wetten dan de Gemeentewet.
Evenals in de huidige gemeentewet is in dit wetsvoorstel gekozen voor
een beperkte opzet. Alleen die functies worden genoemd die vanuit het
oogpunt van zuiverheid in de gemeentelijke bestuurlijke verhoudingen
met het raadslidmaatschap zonder meer onverenigbaar moeten worden
geacht. Het kan zijn dat voor de uitoefening van andere ambten of
functies de combinatie met het raadslidmaatschap niet wenselijk wordt
geoordeeld, terwijl hiertegen vanuit de optiek van het raadslidmaatschap
geen overwegend bezwaar behoeft te bestaan. Een dergelijke incompatibiliteit behoort naar onze mening thuis in regelingen, die op dergelijke
ambten of functies betrekking hebben. Als alle onverenigbaarheden - dus
ook die welke eerder vanuit een bijzonder ambt of functie dan vanuit het
raadslidmaatschap - in de Gemeentewet worden opgenomen, zal er toch
niet aan kunnen worden ontkomen dat de onverenigbaarheden ook in
regelingen betreffende die bijzondere functies worden opgenomen. Dit
leidt tot dubbele en mogelijk ook verwarrende wet- en regelgeving.
Vanuit de optiek van sobere regelgeving moet dit in hoge mate ongewenst
worden geacht.
In het licht van dit standpunt achten wij het weinig zinvol om ten
behoeve van deze memorie van antwoord de gehele wet- en regelgeving
door te lichten op mogelijk voorkomende incompatibiliteiten met het
raadslidmaatschap. In de formele wetgeving komt overigens slechts een
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beperkt aantal incompatibiliteiten met het raadslidmaatschap voor. Wij
kunnen wijzen op artikel 47 van de Comptabiliteitswet voor de leden van
de Algemene Rekenkamer, op de artikelen 5 en 9 van de Wet Nationale
ombudsman voor de Nationale ombudsman en diens substituut en op
artikel 7 van de Wet op de Raad van State voor de leden van de Raad van
State.
Het lid van de fractie van het G.P.V. ging er terecht vanuit dat de in dit
artikel opgenomen uitzondering voor ambtenaren van de burgerlijke stand
alleen geldt voor hen, die niet tevens uit anderen hoofde ambtenaar door
of vanwege het gemeentebestuur aangesteld dan wel daaraan ondergeschikt zijn.
Artikel 15
De leden van de fractie van de S.G.P ontvingen graag een toelichting
op de noodzaak de formule van de ambtseed in die zin te wijzigen dat de
eed van trouw aan wetten des Rijks was vervangen door de passage dat
de wetten zullen worden nagekomen. Tevens vroegen zij zich af of met de
voorgestelde formule ook een inhoudelijke verandering werd beoogd.
Aan de in dit artikel neergelegde formulering dat «ik de wetten zal
nakomen» in plaats van «trouw aan de Grondwet en aan de wetten des
Rijks», als gebezigd in artikel 45 van de gemeentewet, ligt allereerst de
overweging ten grondslag dat het wenselijk is een meer aan het spraakgebruik aangepaste formulering te gebruiken. Het woord wetten is
bovendien ruimer dan «wetten des Rijks». Wij achten dit ook gewenst.
Het gaat erom dat raadsleden zich houden aan de gehele wetgeving,
zowel aan bindende internationale overeenkomsten als aan gemeentelijke
verordeningen. De terminologie «wetten des Rijks» geeft naar onze
mening deze bedoeling onvoldoende duidelijk weer. Daarom wordt de
formulering «de wetten zal nakomen» voorgesteld. In ons huidige
gemeenterechtelijk regime wordt aan de eedsformule overigens reeds
een ruime uitleg gegeven. In de bestaande situatie wordt materieel dus
geen wijziging gebracht.
Het lid van de fractie van het G.P.V. toonde zich niet erg gelukkig met
de voorgestelde tekst van de ambtseed. Met name de daarin opgenomen
uitdrukking «naar eer en geweten» zou wellicht een opening bieden voor
het toetsen van te nemen besluiten aan het eigen geweten, ook als een
wettelijke regeling tot besluitvorming verplicht.
In de memorie van toelichting is reeds uiteengezet dat met de nieuwe
wettelijke bepaling de zuiveringseed en de ambtseed zijn samengevoegd.
Daarbij is voor de ambtseed gekozen voor een formulering, die is toegesneden op de vervulling van de functie als raadslid en niet meer op het
behartigen van de belangen van de gemeente.
Wat de uitdrukking «naar eer en geweten» betreft, zijn wij van oordeel
dat deze niet een opening biedt als door het aan het woord zijnde lid
wordt geopperd. De woorden «naar eer en geweten» vormen te zamen
een zeer gangbare idiomatische uitdrukking die als betekenis heeft:
plichtbewust, getrouw aan de voorschriften. Uitdrukkingen als deze
dienen in hun geheel te worden beschouwd. Het is niet juist hieruit één
element te isoleren en daaraan een andere betekenis te hechten dan die
welke dat element in het verband van de staande uitdrukking heeft.
Het lid van de fractie van de P.S.P. was van mening dat bij de ambtsaanvaarding volstaan zou kunnen worden met de verklaring en belofte.
Deze formulering zou voor iedereen het meest duidelijk zijn, ongeacht de
godsdienstige overtuiging. Het toelaten van de eed zou niet passen in de
scheiding van kerk en staat en bovendien de christelijke levensovertuiging
bevoorrechten boven andere godsdienstige overtuigingen.
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Wij zijn van mening dat aan alle gekozenen in vertegenwoordigende
lichamen bij hun ambtsaanvaarding de mogelijkheid moet worden
geboden te kiezen tussen het afleggen van de eed of van een verklaring
en belofte. Het pluriforme karakter van onze samenleving maakt de
mogelijkheid van een dergelijke keuze noodzakelijk. Het hangt sterk van
de persoonlijke overtuiging af op welke wijze men zich het meest gebonden
voelt. Door een aanzienlijk deel van onze volksvertegenwoordigers wordt
om principiële redenen aan het afleggen van een eed veel waarde
gehecht. Om die reden bestaat er onzes inziens alle reden wettelijk te
verankeren dat gekozenen kunnen kiezen tussen het afleggen van de eed
en een verklaring en belofte. Overigens wijzen wij erop dat de mogelijkheid
te kiezen tussen de eed en de verklaring en belofte, voor de leden van de
Staten-Generaal bij de grondwetsherziening van 1983 opnieuw is
bevestigd (zie daarvoor artikel 60 Grondwet). Wij zien geen enkele reden
om voor raadsleden een van de Grondwet afwijkend regime vast te
stellen.
Het verheugt ons dat het lid van de fractie van het G.P.V. zijn instemming
betuigde met het in het nader rapport gemaakte onderscheid tussen het
aanvangen van het zitting hebben als raadslid en het als raadslid kunnen
gaan functioneren. Naar de mening van dit lid werd dit onderscheid
echter nog niet duidelijk gemaakt in de aanhef van artikel 15, waar over
aanvaarding van het ambt wordt gesproken. Bovendien zou ook te
gemakkelijk verwarring kunnen ontstaan met de aanvaarding van de
benoeming. Hij bepleitte daarom de tekst enigszins te wijzigen en te
spreken van «alvorens hun ambt te kunnen uitoefenen».
Het aanvangen van het zitting hebben als raadslid zal ondubbelzinnig in
de Kieswet worden vastgelegd. Bij de behandeling van artikel 12 hebben
wij daarop reeds gewezen. Resteert de vraag of in de tekst van artikel 15
voldoende duidelijk wordt vastgelegd dat het afleggen van de eed of de
verklaring en belofte een noodzakelijke voorwaarde is voor de uitoefening
van het ambt van raadslid en de aanvang van de vergoeding voor het
raadslidmaatschap. Wij achten het van groot belang dat iedere onduideIijkheid wordt voorkomen en mogelijke verwarring wordt uitgesloten.
Daarom hebben wij de formulering aangepast in de richting die door het
lid van de G.P.V.-fractie werd gesuggereerd. In de nota van wijziging
wordt voorgesteld artikel 15 te doen aanvangen met de woorden «Alvorens
hun functie te kunnen uitoefenen». Deze formulering heeft tevens het
voordeel dat wordt aangesloten bij de Kieswet.
Artikel 16
De leden van de fractie van de P.v.d.A. veronderstelden dat het verbod
om, zijnde lid van de raad, als lid of adviseur werkzaam te zijn ten
behoeve van derden om bepaalde overeenkomsten aan te gaan, niet zou
verhinderen dat raadsleden een hulp- of ombudsfunctie vervullen.
Wij onderschrijven deze opvatting, zoals ook blijkt uit de memorie van
toelichting (blz. 76 en 77). De strekking van het bepaalde in artikel 16 is
vooral een waarborg te scheppen voor zuiverheid in de verhoudingen
tussen raadsleden enerzijds en de gemeente anderzijds. In dat kader past
ook een verbod om als gemachtigde of adviseur ten behoeve van derden
werkzaam te zijn bij het aangaan van de onder d. genoemde overeenkomsten. Aktiviteiten als het wegwijs maken in gemeentelijke procedures of
het helpen opstellen van een bezwaarschrift zullen in het algemeen geen
betrekking hebben op overeenkomsten en mitsdien het door artikel 16
beschermde belang niet schaden.
Tevens vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. onder verwijzing
naar hetgeen de VNG te dien aanzien had opgemerkt, of het wellicht
beter zou zijn de toepasselijkheid van de Wet Arob nadrukkelijk te
vermelden.
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Wij zijn van mening dat het in het algemeen ongewenst is in bijzondere
wetten bepalingen omtrent het van toepassing zijn van de Wet Arob op te
nemen. Voor de inzichtelijkheid van het recht is het van belang dat de
reikwijdte van de Wet Arob uit die wet zelf blijkt. Alleen indien bijzondere
omstandigheden dit noodzakelijk maken zal een nadrukkelijke vermelding
overwogen moeten worden. Naar onze mening is van zodanige omstandigheden hier geen sprake.
De VNG achtte de toepasselijkheid van de Wet Arob niet boven iedere
twijfel verheven. Het besluit betreffende het al dan niet verlenen van een
ontheffing zou wel eens in direct verband kunnen staan tot de onderliggende
privaatrechtelijke rechtsbetrekking en daarmede onderdeel worden van
een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Dan zou geen Arob-beroep
mogelijk zijn. De VNG wees daarbij op de jurisprudentie ter zake van een
goedkeuringsbesluit ingevolge artikel 228 van de huidige gemeentewet.
Wij verschillen in dit opzicht met de VNG van mening. Anders dan een
besluit tot het al dan niet goedkeuren van een besluit tot het aangaan van
een privaatrechtelijke rechtshandeling, is een besluit tot ontheffing van
het verbod tot het aangaan van onder d. genoemde privaatrechtelijke
overeenkomsten geen voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van deze
overeenkomsten. De enige sanctie, die op overtreding van het verbod
staat, is de vervallenverklaring van het raadslidmaatschap. Artikel 13
verwijst daar impliciet naar. Het besluit tot het al dan niet verlenen van
ontheffing is geen element van een rechtshandeling naar burgerlijk recht.
Wij zien dan ook niet in waarom hiertegen in beginsel geen Arob-beroep
open zou staan.
De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich met de VNG af
waarom de ontheffingsmogelijkheid, genoemd in het tweede lid, niet
tevens van toepassing zou kunnen zijn voor de in het eerste lid onder a.
tot en met c. vermelde aktiviteiten.
In het tweede lid is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor het
rechtstreeks of middellijk aangaan van onder d. genoemde overeenkomsten. Deze ontheffingsmogelijkheid is gecreëerd omdat in dit soort
gevallen, waarin het raadslid rechtstreeks of indirect een overeenkomst
sluit met de gemeente, de zuiverheid in de verhoudingen niet altijd
behoeft te worden geschaad. Een beoordeling van het concrete geval
door gedeputeerde staten biedt voldoende waarborg tegen aantasting
van het belang van de zuiverheid van verhoudingen.
In de onder a. tot en met c. genoemde gevallen gaat het om een meer
onbepaalde relatie van het raadslid in een hoedanigheid van vertegenwoordiger of adviseur in rechte, gemachtigde in geschillen of gemachtigde
of adviseur bij het aangaan van overeenkomsten met de gemeente. Aan
een dergelijke minder bepaalde relatie kunnen van tevoren niet te
overziene consequenties zijn verbonden. Bovendien kan de (voor)kennis
van het raadslid de ene partij onevenredig bevoordelen ten opzichte van
de wederpartij. Haast onvermijdelijk is dientengevolge de zuiverheid in
verhoudingen in het geding. Een ontheffingsbevoegdheid van gedeputeerde
staten biedt in dit soort gevallen onvoldoende soelaas omdat de onbepaaldheid van de relaties en de daarbij behorende, van te voren veelal
niet te overziene, consequenties een verantwoord gebruik van een
dergelijke bevoegdheid in de weg staan.
Het lid van de fractie van het G.P.V. vroeg zich af of het verbod om als
adviseur ten behoeve van de wederpartij van de gemeente werkzaam te
zijn niet te ver gaat. Hij vestigde daarbij met name de aandacht op
hetgeen in de memorie van toelichting dienaangaande werd gezegd. Het
zou naar zijn mening bij voorbeeld kunnen betekenen dat een plaatselijke
vereniging die Arob-beroep aantekent tegen een weigering van subsidie,
geen advies zou kunnen vragen aan een raadslid. Dit komt de vragensteller
ongewenst voor.
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Het in artikel 16 opgenomen verbod om als adviseur ten behoeve van
de wederpartij van de gemeente werkzaam te zijn geldt slechts voor de
aldaar genoemde gevallen. In de eerste plaats mag een raadslid geen
adviseur van de wederpartij van de gemeente zijn bij geschillen met die
gemeente. In de tweede plaats geen adviseur ten behoeve van derden bij
het aangaan van overeenkomsten met de gemeente. Adviseren ingeval er
geen sprake is van hetzij het aangaan van overeenkomsten met de
gemeente hetzij van een geschil in rechte of een geschil dat langs de weg
van arbitrage moet worden beslecht, wordt niet verboden. In het door het
lid van het G.P.V. aangehaalde voorbeeld is het in het belang van het
behoud van de zuivere verhoudingen dat een raadslid zich van adviseren
gaat onthouden zodra besloten wordt Arob-beroep in te stellen. Want
dan is er sprake is van een geschil met de gemeente.
Hetzelfde lid informeerde voorts naar het aantal malen dat ontheffing
op grond van artikel 1506 BW was gevraagd en verkregen en vroeg zich
daarbij af of in de praktijk nauwlettend de hand werd gehouden aan dit
verbod. Voorshands neigde dit lid ertoe het verbod niet opnieuw in de
wet op te nemen, omdat het in vele gemeenten tot de normale praktijk
zou behoren.
Het verbod van artikel 1506 BW ziet slechts op het kopen van onder
meer gemeentelijke onroerende goederen door bestuurders van de
gemeente. Op grond van het derde lid kan de Kroon ontheffing van het
verbod verlenen. Jaarlijks worden ongeveer 150 verzoeken om ontheffing
in behandeling genomen. Wij hebben de indruk dat de notarissen
nauwlettend de hand houden aan dit verbod en toezien op de naleving
ervan, voordat zij overgaan tot het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek komt artikel 1506 BW te
vervallen en wordt vervangen door artikel 3.2.9., waarin de nietigheid van
betreffende handelingen wordt geregeld.
In de huidige gemeentewet wordt in artikel 26 slechts - voor zover in
dit verband van belang - verboden het door raadsleden deelnemen aan
een ondershandse pacht van gemeentegoederen. Van dit verbod kan
geen ontheffing worden verleend. Ten aanzien van het ondershands huren
van gemeentegoederen geldt op dit moment geen enkel verbod. Vanuit
de invalshoek van het bewaken van de zuiverheid in bestuurlijke verhoudingen, achten wij een terughoudendheid ten aanzien van het ondershands
huren of pachten van gemeentegoederen door raadsleden op zijn plaats.
De bestaande discrepantie tussen de regeling van het ondershands
pachten enerzijds en het ondershands huren anderzijds, waarvoor geen
goede reden meer is aan te voeren, moet echter uit de weg worden
geruimd. Het wetsvoorstel doet dit ook en voorziet tevens in de mogelijkheid
van het verlenen van ontheffing door gedeputeerde staten. Naar onze
mening wordt op deze wijze zowel recht gedaan aan het vereiste van
zuiverheid in de bestuurlijke verhoudingen als aan de door de praktijk
gewenste flexibiliteit.
Artikel 17
De leden van de fracties van V.V.D., D66, S.G.P. en G.P.V. uitten met
de VNG hun twijfel aan de noodzaak in de Gemeentewet een verplichting
voor de raad op te nemen om het reglement van orde voor de raadsvergaderingen aan gedeputeerde staten toe te zenden. Daarbij werd gewezen
op het streven naar deregulering en op het ontbreken van een toezendplicht
voor de vele andere gemeentelijke besluiten.
Wij achten dit een goede gelegenheid om te motiveren waarom wij
menen dat bij het reglement van orde een lichte vorm van preventief
toezicht als toezending aan het college van gedeputeerde staten, op zijn
plaats is. In de memorie van toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de
motieven, die bepaalde vormen van toezicht al dan niet rechtvaardigen.
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Op blz. 19 wordt bij de behandeling van het motief rechts- en belangenbescherming aangegeven, dat er met name ter bescherming van minderheden en van fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur een taak
voor een hogere overheid kan zijn weggelegd. Daarbij zou aan een
mededelingsplicht kunnen worden gedacht.
In het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad kunnen de belangen van raadsminderheden en de
fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur in het geding zijn. Enige
controle ter bewaking van het democratisch gehalte van het reglement
kan, zo menen wij, niet gemist worden. Gedeputeerde staten moeten in
de gelegenheid worden gesteld zich een oordeel te vormen of de genoemde, zeer essentiële, belangen in het reglement van orde voldoende
worden gewaarborgd. Is dit naar hun oordeel niet het geval, dan kunnen
zij het raadsbesluit ter schorsing of vernietiging voordragen. Slechts in
extreme gevallen wordt door de Kroon tot schorsing en/of vernietiging
overgegaan. Daarom zullen gedeputeerde staten slechts in die gevallen
een besluit ter schorsing en/of vernietiging voordragen.
Artikel 18
Het lid van de P.S.P.-fractie zag de noodzaak van het schrappen van
het voorschrift dat de raad ten minste zes malen per jaar vergadert, niet
in en vreesde voorts dat de rol van de raad daardoor zou kunnen worden
uitgehold. De raad zou tot een te ruime delegatie aan het college van
burgemeester en wethouders kunnen overgaan.
Wij hebben tot het niet vastleggen van een minimale vergaderfrequentie
van de raad besloten, omdat uit de praktijk heel duidelijk is gebleken dat
aan dit voorschrift geen behoefte bestaat. Het thans voorgeschreven
minimum aantal vergaderingen wordt zelfs door de kleinste gemeenten
ruim gehaald, terwijl in de grotere gemeenten de vergaderfrequentie
aanmerkelijk hoger ligt. De vrees voor een te ruime delegatie aan het
college delen wij niet. Het gehele systeem van de nieuwe Gemeentewet
is doortrokken van de gedachte dat het zoveel mogelijk aan de raad moet
worden overgelaten te beoordelen op welke wijze de hem toebedeelde
algemene bestuurstaak moet worden uitgeoefend. De raad kan daarbij in
ruimere mate dan onder het regime van de vigerende gemeentewet
overgaan tot delegatie van zijn bevoegdheden aan het college van
burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid is geïntroduceerd om
het de raad mogelijk te maken zich meer tot de grote lijnen te bepalen. Of
de raad zijn taak als vertegenwoordigend lichaam juist vervult, wordt door
de kiezers beoordeeld.
Artikel 20
In het algemene gedeelte van deze memorie werd reeds aandacht
besteed aan een aantal vragen en opmerkingen van de fractie van D66.
Hier wordt ingegaan op de overige vragen van de leden van die fractie ter
zake van artikel 20 en op de door de fracties van P.v.d.A. en G.P.V.
geplaatste kanttekeningen. De leden van beide laatstgenoemde fracties
vroegen zich af of niet buiten twijfel gesteld zou kunnen worden, dat de
gemeenteraad ook niet van tevoren geagendeerde onderwerpen in een
raadsvergadering kan behandelen. De G.P.V.-fractie vroeg bovendien of
het in artikel 20 geregelde niet in hoofdzaak zou kunnen worden overgelaten
aan het reglement van orde, zoals nu in de Provinciewet het geval is.
In het tweede lid van artikel 48 van de huidige gemeentewet wordt de
raad uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om te beraadslagen en te
beslissen over andere zaken dan die welke van tevoren in een oproeping
of agenda waren vermeld, tenzij het reglement van orde ter zake beperkingen inhoudt. Wij menen dat aan een wettelijke bepaling op dit punt
geen behoefte bestaat. De raad kan immers ook zonder wettelijke
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bepaling steeds zelf beslissen of en in hoeverre over niet geagendeerde
onderwerpen zal worden gediscussieerd. Het beantwoorden van mondelinge vragen, die niet van tevoren in de oproepingsbriefjes zijn vermeld,
behoort bij voorbeeld in veel raadsvergaderingen tot de gebruikelijke
orde.
In het kader van de deregulering zou misschien overwogen kunnen
worden de suggestie van het lid van de G.P.V.-fractie te volgen en het
merendeel van het in dit artikel vermelde over te laten aan het reglement
van orde. Toch bestaat er naar onze mening behoefte aan enige bepalingen
in de Gemeentewet (en in de Provinciewet), die het belang van een zo
groot mogelijke openheid en een actieve openbaarheid op gemeentelijk
niveau tot uitdrukking brengen. In artikel 21 van het voorstel voor een
nieuwe Provinciewet is een identieke bepaling opgenomen.
De leden van de D66-fractie achtten een wettelijke garantie, dat
raadsleden steeds en tijdig kunnen beschikken over alle relevante
informatie van groot belang en stelden voor in artikel 20, derde lid,
uitdrukkelijk te vermelden dat bij de schriftelijke oproeping ook de agenda
is gevoegd. Ook de relevante vergaderstukken zouden naar hun mening
moeten worden toegezonden.
In het algemene deel van deze memorie onder 3.1.6. zijn wij op dit
voorstel van de leden van de D66-fractie ingegaan en zijn tot de conclusie
gekomen dat het aanbeveling verdient een wettelijke verplichting tot
toezending van de agenda's en bijbehorende raadstukken op te nemen.
Artikel 20, derde lid, zal in die zin worden aangepast.
De leden van de fractie van D66 gaven in overweging in artikel 20,
vierde lid (jo. artikel 85, tweede lid), niet alleen verplicht te stellen, dat
dag, tijd en plaats van een raads- of commissievergadering ter openbare
kennis wordt gebracht, maar ook de agenda voor die vergadering. Zij
meenden dat dit beter zou sporen met artikel 2 van de Wob en achtten
dit van groot belang voor een democratische bestuursvoering. Zonder
wettelijke verplichting zou dit in veel gevallen achterwege gelaten
worden.
Naar onze mening is hetgeen waarvoor de aan het woord zijnde leden
pleiten in veel gemeenten al sinds jaar en dag gebruikelijk. Wij achten dit
ook een goede zaak. Tot het opnemen van een wettelijke verplichting in
de Gemeentewet zien wij echter geen aanleiding. Wij delen de scepsis
van de leden van de fractie van D66 op dit punt niet. Voor zover een
juridische verplichting geconstrueerd zou kunnen worden tot publicatie
van de raadsagenda, vloeit deze meer voort uit artikel 2 van de Wob. En
als dat zo is, is er aan een nadere regeling in de Gemeentewet geen
behoefte. Belangrijker is echter, dat het naar onze mening naar plaats en
tijd verschilt wat onder een actieve openbaarmakingsplicht «in het belang
van een goede en democratische bestuursvoering» (artikel 2 Wob)
verstaan moet worden. Aan de praktijk willen wij graag deze ruimte laten.
Ten aanzien van actieve openbaarheid in de zin van artikel 2 van de Wob
richten wij ons liever op stimuleren dan voorschrijven. Het is immers
veeleer een kwestie van de juiste, open instelling dan van het toepassen
van rechtsregels. Bovendien heeft de gemeenteraad er veelal zelf belang
bij de agenda vooraf bekend te laten zijn om er voor te zorgen dat zij van
relevante inspraakreacties kennis zal kunnen nemen.
De leden van de D66-fractie waren van mening dat de term «voorstellen»
in artikel 20, vierde lid, niet duidelijk was en beter vervangen zou kunnen
worden door «relevante vergaderstukken». Voorts vroegen zij om garanties
dat op grond van deze bepaling ter inzage gelegde stukken ook daadwerkelijk gedurende een vast te stellen minimum aantal uren ingezien kunnen
worden.
De term «voorstellen» vervangen door «relevante vergaderstukken»
achten wij geen verbetering. Onder voorstellen wordt verstaan de
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concrete raadsvoorstellen en eventuele bijbehorende openbare documentatie. Gebruikelijk is het echter dat ten behoeve van een goede informatie
van de raadsleden voor hen vertrouwelijk ook andere relevante informatie
ter inzage wordt gelegd. Door nu gebruik te maken van de woorden
«relevante vergaderstukken» bij de ter inzage legging zou de indruk
worden gewekt dat alle relevante stukken, ook die welke de raadsleden
vertrouwelijk ter inzage krijgen, voor een ieder toegankelijk ter inzage
moeten worden gelegd. Wij nemen aan dat dit ook niet de bedoeling van
de aan het woord zijnde leden is.
Naar onze mening ligt het niet op de weg van de formele wetgever
nauwkeurige voorschriften te geven over het aantal uren dat stukken ter
inzage moeten liggen. Wij gaan er van uit dat wanneer stukken en
agenda's ter inzage worden gelegd, dit op een «fatsoenlijke» manier
gebeurt. Dat wil zeggen gedurende zodanig lange tijd en op een zodanige
plaats, dat de bevolking er ook reëel toegang toe kan hebben. Is de
praktijk in een concrete gemeente anders, dan kan dit altijd bij (leden van)
de gemeenteraad aangekaart worden. Het is zelfs mogelijk dat een
rechter in een beroepszaak tot de conclusie komt, dat regelgeving niet
volgens de wettelijke procedure tot stand is gekomen en mitsdien niet
bindend is, wanneer stukken die ter inzage hadden moeten liggen
opzettelijk niet of uiterst beperkt toegankelijk zijn gemaakt. De praktijk in
de Nederlandse gemeenten geeft voor de vrees dat een dergelijke
handelwijze meer dan uiterst incidenteel voor zal komen weinig aanleiding.
Een algemene formeel-wettelijke regeling om een enkel incident te
bestrijden lijkt ons een te zwaar middel. Als hier al iets geregeld moet
worden, dan is de inspraakverordening waarnaar de aan het woord zijnde
leden zelf ook verwijzen een veel geschiktere plaats.
De leden van de fractie van de V.V.D. stelden dat de regeling omtrent
het bepalen van dag en plaats van de raadsvergadering in het reglement
van orde van de raad thuishoorde. In verband daarmee zouden aan het
woord «daaromtrent» in het eerste lid van artikel 20 moeten worden
toegevoegd de woorden «in het reglement van orde voor zijn vergaderingen». Van de zijde van de VNG werd hetzelfde opgemerkt.
Uit hetgeen in de memorie van toelichting op de artikelen 18 en 20 is
gesteld, kan naar onze mening worden afgeleid dat niet kan worden
volstaan met de beperking tot hetgeen «daaromtrent in het reglement van
orde is bepaald». De Gemeentewet staat niet alleen toe dat de raad van
te voren bepaalt - bijvoorbeeld in het reglement van orde - hoe vaak en
wanneer bijeen wordt gekomen, maar ook dat in een incidenteel geval
wordt afgesproken dat op een andere plaats en/of op een ander moment
zal worden vergaderd. Wij achten het van belang, dat de raad de ruimte
heeft om op ieder gewenst moment een vergadering te beleggen,
rekening houdend met de eventueel ten aanzien van die vergadering
gemaakte bijzondere afspraken. Deze kunnen afwijken van de voor
normale gevallen in het reglement van orde vastgelegde regels. Een
beperking in de door de V.V.D. en de VNG bepleite richting wijzen wij
daarom af.
Artikel 21
De leden van de fractie van de P.v.d.A. verwezen naar de opmerking
van de VNG ten aanzien van de in de memorie van toelichting opgenomen
verwijzing naar artikel U 14 van de Kieswet. Dit zou artikel U 15 moeten
zijn.
Het gelijk is geheel aan de zijde van de VNG en de leden van de fractie
van de P.v.d.A. Wat onder «zitting hebbende leden» moet worden
verstaan wordt in artikel U 15 van de Kieswet uiteengezet.
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Artikel 23
De fracties van P.v.d.A., V.V.D. en G.P.V. vroegen om een reactie op de
door de VNG gedane suggestie om het verschoningsrecht van leden van
het gemeentebestuur en van andere personen die deelnemen aan de
beraadslaging, uit te breiden tot het in rechte getuigenis afleggen als
bedoeld in artikel 1946, eerste lid, van het BW.
Ingevolge artikel 23 kunnen de leden van het gemeentebestuur en
andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte
worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de raadsvergadering
hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel 53
van de huidige gemeentewet kent dit verschoningsrecht alleen aan
raadsleden en aan de burgemeester toe. Het Gerechtshof te Amsterdam
oordeelde op 24 oktober 1985 dat «de oproep tot het afleggen van een
getuigenis (...) niet als een vervolging, als bedoeld in artikel 53 van de
gemeentewet, kan worden beschouwd». De Hoge Raad heeft zich
inmiddels ook over deze materie uitgesproken ( HR 7 november 1986,
A.B. 1987, 200) en oordeelde eveneens dat het huidige artikel 53
gemeentewet zich er niet tegen verzet dat gemeenteraadsleden worden
gedagvaard of opgeroepen teneinde, in verband met hetgeen zij in de
raadsvergadering hebben gezegd of overgelegd, voor de burgerlijke
rechter een verklaring af te leggen ten bewijze van de grondslag van een
rechtsvordering, in te stellen of ingesteld tegen een derde. Bij de beoordeling van de middelen heeft de Hoge Raad zich ter dege rekenschap
gegeven van het belang van raadsleden zich ter vergadering vrijelijk te
kunnen uiten. Daartegenover werd echter gesteld, dat een uitrekking van
de immuniteit van raadsleden tot het zijdelings in rechte worden betrokken,
ten voordeel zou strekken van derden ter zake van buiten de vergadering
gepleegde, niet aan enig toezicht onderworpen, handelingen. Een
dergelijke interpretatie zou naar het oordeel van de Hoge Raad de aan
een ieder toekomende rechtsbescherming in te vergaande mate aantasten.
In het onderhavige geval ging het vooral ook om de vraag of raadsleden
wettelijk gehouden zouden zijn de identiteit van hun informanten geheim
te houden. De Hoge Raad ontkent het bestaan van een dergelijke geheimhoudingsplicht. De gemeentewet zou slechts een beperkte geheimhoudingsplicht kennen. Bovendien zouden daardoor ook de belangen van
derden teveel kunnen worden geschaad. Immers, een raadslid is in de
meeste gevallen niet aansprakelijk te stellen voor de schade door zijn
optreden in de raad bij derden veroorzaakt. Voor die derden kan het
daarom van groot belang zijn degenen, aan wie het raadsiid zijn informatie
heeft ontleend, in rechte te kunnen aanspreken. Het getuigenis van het
gemeenteraadslid zal daarbij veelal onontbeerlijk zijn.
Door de aan het woord zijnde fracties wordt nu impliciet de vraag
gesteld of de Hoge Raad - kennis genomen hebbende van de jurisprudentie
van de Hoge Raad - moet overgaan tot het uitdrukkelijk vastleggen van
een verschoningsrecht voor het afleggen van een getuigenis over hetgeen
een raadslid ter vergadering heeft gezegd of aan de vergadering heeft
overgelegd.
Naar onze mening betreft het hier een ingewikkeld vraagstuk waarbij
twee zeer ongelijksoortige belangen in het geding zijn, die tegen elkaar
zullen moeten worden afgewogen. Enerzijds is er het belang van het
raadslid zich vrijelijk te kunnen uiten in een raadsvergadering en anderzijds
het belang van derden, dat daarmee indirect gemoeid kan zijn. De Hoge
Raad heeft deze belangen op zeer genuanceerde wijze afgewogen. Wij
neigen ertoe deze afweging te volgen en nemen daarbij in aanmerking
dat een raadslid in uiterste gevallen de mogelijkheid heeft met een
beroep op artikel 24, tweede lid, een besloten vergadering uit te lokken.
Een en ander betekent dat wij het verschoningsrecht beperkt interpreteren
tot «het niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken» en
voorshands niet zullen overgaan tot het daaraan toevoegen van de
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woorden «dan wel verplicht worden in rechte getuigenis af te leggen» of
woorden van vergelijkbare strekking.
Artikel 24
Het lid van de fractie van de P.S.P. maakte bezwaar tegen het laten
vervallen van de in de huidige gemeentewet in artikel 50 opgenomen
verplichting om bepaalde onderwerpen in een openbare vergadering te
behandelen. Van het beginsel van de openbaarheid zou slechts in uiterste
noodzaak moeten kunnen worden afgeweken. De besluitvorming zou in
ieder geval in het openbaar moeten geschieden.
In het algemene deel van deze memorie, onder 4.4., zijn wij naar
aanleiding van de door de leden van de fractie van de P.v.d.A. ter zake
van de openbaarheid van raadsvergaderingen gestelde vragen op deze
problematiek ingegaan. Kortheidshalve zij ook daarnaar verwezen. In de
memorie van toelichting is reeds uiteengezet dat wij aansluiting bij het
systeem van de Provinciewet prefereren. Een van de belangrijke redenen
is, dat de in artikel 50 van de huidige gemeentewet gegeven opsomming
van gevallen waarin alleen in een openbare vergadering kan worden
beraadslaagd en besloten dan wel alleen in een openbare vergadering
kan worden besloten, altijd een enigszins willekeurige is en niet uitsluit
dat niet genoemde gevallen voor het gemeentelijk beleid van veel groter
belang kunnen zijn dan enkele wel genoemde. Bovendien is er het gevaar
van a contrario redeneringen. Het feit dat een bepaald soort besluiten
niet in artikel 50 van de gemeentewet wordt genoemd, zou ertoe kunnen
leiden dat sneller wordt aangenomen dat wel in beslotenheid kan worden
beraadslaagd en besloten. De ervaringen sinds 1962 opgedaan met het
systeem op provinciaal niveau zijn gunstig en duiden niet op negatieve
effecten ten aanzien van de openbaarheid. Onduidelijk is bovendien
waarom aan gemeenteraden in dit opzicht andere eisen zouden moeten
worden gesteld dan aan provinciale staten of aan de Staten-Generaal. Wij
zijn dan ook van mening dat de in het wetsvoorstel gekozen systematiek
van openbaarheid als uitgangspunt en het aan de gemeenteraad overlaten
te beslissen of in bepaald geval besloten moet worden vergaderd, de
voorkeur verdient.
Artikel 25
De leden van de D66-fractie en het lid van de fractie van de R.P.F,
vroegen of niet voor minderheden in de raad een inzage- of informatierecht
verzekerd moet zijn ten aanzien van agenda's en vergaderstukken die
behandeld zijn in commissies waarin deze minderheden geen zitting
hebben en waarbij voorlopige vertrouwelijkheid is opgelegd ingevolge
artikel 25, tweede lid. Dit wat de leden van D66 betreft om te voorkomen
dat leden van de raad zich pas tijdens de raadsvergadering een oordeel
kunnen vormen over de wenselijkheid van verdere geheimhouding.
Het komt inderdaad voor, dat door het college, door de burgemeester
of door een commissie waarin niet alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd
aan de raad voorstellen worden voorgelegd onder voorlopige oplegging
van geheimhouding van de op dat voorstel betrekking hebbende stukken.
In principe zullen daarbij echter aan alle leden van de raad onder oplegging
van dezelfde geheimhouding de betreffende stukken ter inzage worden
gegeven. Anders is immers geen sprake van «aan de raad of aan leden
van de raad overleggen» waarover artikel 25, tweede lid, spreekt. In dat
geval doet zich het door de leden van deze fracties gesignaleerde
probleem dus niet voor.
Voor het vervolg is het van belang onderscheid te maken tussen
stukken die aan geheimhouding zijn onderworpen door het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester enerzijds en dergelijke
stukken afkomstig van een commissie anderzijds. Het kan wel voorkomen
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dat slechts het voorstel door het college of de burgemeester aan de raad
wordt voorgelegd, maar niet de daaraan ten grondslag liggende stukken
ten aanzien waarvan vervolgens geheimhouding is opgelegd. Dergelijke
stukken zijn dan niet «overgelegd aan de raad of aan leden van de raad»,
en daarop is dus artikel 25, tweede lid, dat de raadsleden een automatisch
inzagerecht verschaft, niet van toepassing, ofschoon kennisneming van
dergelijke stukken voor de besluitvorming van belang kan zijn. Hiervoor
zijn dan echter andere middelen voorhanden. Er staat de leden van een
raadsminderheid dan immers niets in de weg alsnog inzage in
deze stukken te vragen aan bij voorbeeld het college ingevolge artikel
168 of de burgemeester ingevolge artikel 180. Het is ook mogelijk
dergelijke stukken op te nemen op de lijst van besluiten die bedoeld
wordt in de artikelen 62 en 82. Wat raadsminderheden moeten doen
ingeval de raad weigert een dergelijk verzoek om informatie te steunen, is
elders in deze memorie verwoord. Wij beschouwen dit derhalve nog
steeds niet als vraagstuk dat om afzonderlijke regeling vraagt.
Betreft het echter stukken van een commissie die niet aan de raad
worden overgelegd, dan kan zich inderdaad een probleem voordoen. Ten
opzichte van commissies bestaat voor de raad immers niet een wettelijk
geformuleerd middel als genoemd in de artikelen 62, 82, 168 of 180. De
raad kan weliswaar bij de instelling van een commissie op dit punt regels
stellen op grond van artikel 83, tweede lid, maar in het incidentele geval
dat de overlegging van vertrouwelijke informatie, zonodig onder oplegging
van geheimhouding, gewenst is, zou het wat omslachtig zijn eerst de
regels met betrekking tot de betreffende commissie te wijzigen om dan
daarmee de overlegging van stukken af te kunnen dwingen. Bovendien is
hiarmee nog niet de positie van raadsminderheden veiliggesteld, terwijl
die juist veelal de meeste behoefte zullen hebben aan inzage van geheime
stukken. Een toevoeging aan het geregelde in artikel 83, tweede lid, lijkt
ons het beste middel om aan het door de aan het woord zijnde leden voor
dit punt terecht gesignaleerde probleem tegemoet te komen. In de nota
van wijziging is bij artikel 83 bepaald dat een inzagerecht voor leden van
de raad geregeld moet worden voor stukken waaromtrent door een
commissie geheimhouding is opgelegd, met dien verstande dat de inzage
slechts geweigerd mag worden voor zover dit strijd zou opleveren met
het openbaar belang. Voor de interpretatie van dit begrip «openbaar
belang» zij verwezen naar het gestelde bij de artikelen 62 en 82 en naar
het algemene deel van deze memorie.
In het verlengde hiervan waren de leden van de fractie van D66 van
mening, dat raadsminderheden de mogelijkheid zouden moeten krijgen
zich tot de Arob-rechter te wenden wanneer zij menen dat geheimhouding
ten onrechte wordt opgelegd. Zij drongen hier ten zeerste op aan om te
voorkomen dat de criteria van artikel 4 van de Wob slechts op politieke
gronden zouden worden geïnterpreteerd.
Wij zijn van mening dat er in beginsel een beroepsmogelijkheid
ingevolge de wet Arob bestaat. Het besluit van de gemeenteraad geheimhouding op te leggen is immers een concreet besluit gericht op enig
rechtsgevolg. Het is geen besluit van algemene strekking, omdat niet
vooraf bij verordening kan worden bepaald dat iets geheim zal moeten
blijven. De beslissing tot oplegging van geheimhouding moet van geval
tot geval staande de vergadering genomen worden. Het raadslid dat het
niet eens is met de opgelegde geheimhoudingsplicht kan zeer wel een
direct belanghebbende zijn en ontvankelijk worden verklaard. Of een en
ander in het concrete geval ook juist is, staat uiteraard ter beoordeling
van de Arob-rechter.
Vervolgens kwamen de leden van de fractie van D66 terug op de
waarborgen voor raadsminderheden ten aanzien van het verkrijgen van
informatie. Zij wezen er op, dat de niet in het college van burgemeester
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en wethouders vertegenwoordigde minderheid er vaak belang bij zal
hebben dat meer en andere informatie over een aanhangig onderwerp
wordt verstrekt dan het college, vanuit zijn eigen belangen geoordeeld,
geneigd is over te leggen. De vraag of een dergelijk verzoek om nadere
informatie gehonoreerd moet worden staat vervolgens, zo meenden deze
leden, ter beoordeling van de raad, dat wil zeggen van de meerderheid
van de raad. De gemeenteraad moet beoordelen of een eventueel beroep
van (een lid van) het college op het «openbaar belang» als reden om het
geven van informatie te weigeren terecht is. Deze leden meenden
begrepen te hebben dat hiermee de weg naar de toetsende rechter
afgesneden is, omdat de regeling van artikel 168 Gemeentewet een «lex
specialis» zou zijn ten opzichte van de Wob. Op grond van deze veronderstelling kwamen deze leden tot de conclusie dat ons voorstel in deze
slechts een achteruitgang zou betekenen ten opzichte van de bestaande
situatie en gaven zij een veelheid van redenen waarom het voorstel naar
hun mening niet gevolgd moet worden.
Het gegeven, dat in artikel 168 een eigen criterium wordt geformuleerd,
afwijkend van de criteria genoemd in artikel 4 van de Wob houdt naar ons
oordeel - wij betoogden dit ook reeds in hoofdstuk 3 van het algemene
deel van deze memorie - niet in dat daardoor de weg naar de Arobrechter afgesneden zou zijn. De beslissing van de meerderheid van de
raad een beroep van (een lid van) het college op de verschoningsgrond
«openbaar belang» te accepteren, is in beginsel voor Arob-beroep
vatbaar. Voor de door de fractie van D66 geuite vrees lijkt dan ook geen
grond aanwezig.
Voor de suggestie van deze fractie te volstaan met verwijzing naar de
gronden van artikel 4 Wob voelen wij niet. In de memorie van toelichting
werd reeds uiteengezet dat de term «openbaar belang» in artikel 168 juist
is opgenomen om er voor te zorgen dat het mogelijk wordt aan leden van
de gemeenteraad meer informatie te verstrekken dan waarop zij krachtens
de Wob zonder meer, net als andere burgers, recht hebben. Een beroep
op het «openbaar belang» kan slechts in een beperkter aantal gevallen
een rechtvaardiging zijn voor geheimhouding dan op grond van de
uitzonderingsgronden van artikel 4 Wob. Er zijn dus minder mogelijkheden
tot het weigeren van informatie. De interpretatie die deze leden aan de
gronden van artikel 4 Wob geven, namelijk dat deze steeds ruimte laten
voor het verstrekken van informatie, is feitelijk onjuist. Bij een aantal van
de in dat artikel genoemde weigeringsgronden is - anders dan bij het
criterium openbaar belang - uitdrukkelijk géén ruimte gelaten voor het
afwegen van het met geheimhouding gediende belang tegen het belang
van openbaarheid. Is zo'n uitzonderingsgrond van toepassing, dan moet
de openbaarmaking geweigerd worden (zie daarvoor artikel 4 Wob, onder
a, b en c). Anders dan wordt gesuggereerd is er geen sprake van «ontkoppeling van informatieverschaffing aan raadsleden en de Wob».
Bij het geven van informatie aan raadsleden op grond van artikel 168
kan bovendien uitdrukkelijk in ogenschouw worden genomen, dat deze
ook verschaft kan worden onder de verplichting tot verdere geheimhouding.
Bij beoordeling van de mogelijkheid tot informatieverstrekking op grond
van de Wob kan dit niet.
Het lid van de fractie van het G.P.V. vroeg of een beroep gedaan zou
kunnen worden op de in artikel 4, onder h, van de opgenomen uitzonderingsgrond, als al dan niet tijdelijke geheimhouding van de koopprijs van
onderhands aangekocht onroerend goed gewenst is in verband met de
privacy van de verkoper.
Als het mogelijk is aan een particulier de informatie over de hoogte van
de prijs die de gemeente voor een bepaald object van plan is te betalen
of betaald heeft, op grond van een van de gronden van artikel 4 van de
Wob te weigeren, dan zal in zo'n geval ook geheimhouding krachtens
artikel 25 van de Gemeentewet opgelegd kunnen worden. Of dat in een
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concrete situatie het geval zal zijn, is niet vooraf te bepalen. Het geheimhouden van een koopprijs als hier bedoeld, zal echter in veel gevallen
vanwege andere wettelijke bepalingen onmogelijk zijn. Dit is bij voorbeeld
het geval, wanneer voor de aankoop van het onroerend goed een afzonderlijke begrotingswijziging nodig is. Gelet op het grote belang van een
controleerbaar financieel beheer van de gemeente, niet alleen door de
leden van de raad, maar ook door het publiek, kunnen begrotingswijzigingen
niet aan de openbaarheid onttrokken worden, ook niet tijdelijk. Dit wordt
tot uitdrukking gebracht in de artikelen 193 en 191, tweede lid. Daarin is
bepaald, dat de ontwerp-begroting en voorstellen tot wijziging van de
begroting vooreen iederter inzage moeten liggen en algemeen verkrijgbaar
moeten zijn. De beslissing of tot aankoop dient te worden overgegaan en
de bepaling van de daarbij overeen te komen koopprijs kan wel in een
besloten vergadering genomen worden. De feitelijke aankoop zal veelal
echter niet kunnen geschieden zonder dat daarvoor eerst een krediet is
gevoteerd. Indien de aankoop geregeld kan worden zonder wijziging van
de begroting, ligt er geen wettelijke barrière voor de geheimhouding
van de koopprijs. Dan zal in het concrete geval door de raad beoordeeld
moeten worden of met het bekendmaken van de (voorgenomen) koopprijs
het privacybelang van de verkoper gemoeid is en zo ja, of dit belang
opweegt tegen het belang van openbaarheid van dit gegeven. Daarnaast
zal de raad na moeten gaan of geheimhouding geboden is op andere
gronden, bij voorbeeld op die van artikel 4, onder i, Wob («het voorkomen
van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden»). Op de
gestelde vraag is dus geen antwoord in algemene zin te geven. Vast
staat, dat de koopprijs van onroerend goed niet per definitie geheim
gehouden kan of moet worden.
Het lid van de fractie van de P.S.P. vond het onderscheid tussen het
opleggen van geheimhouding aan een enkel lid van de raad tegenover
geheimhouding opgelegd aan de gehele raad in het vierde lid overbodig
en verwarrend en vroeg zich af of het gehele lid niet geschrapt kon
worden.
Waarschijnlijk heeft het lid van de P.S.P.-fractie bij het stellen van deze
vraag over het hoofd gezien dat bij het ontbreken van het vierde lid
opheffing van de geheimhouding, opgelegd aan een individueel raadslid,
juridisch gezien niet mogelijk zou zijn. En dat is, naar wij aannemen, het
tegendeel van wat het aan het woord zijnde lid zou willen bereiken.
Daarom kan het vierde lid niet worden gemist.
Het lid van de G.P.V.fractie vroeg nog welke gevolgen de strijdigheid
van het huidige artikel 49 gemeentewet met artikel 7 van de Grondwet
heeft voor de rechtsgeldigheid van artikel 49 zolang de nieuwe Gemeentewet niet van kracht is.
Om het bezwaar te ondervangen dat aan het huidige artikel 49 kleeft in
relatie tot artikel 7 van de Grondwet, zal naar onze mening artikel 49 in de
periode tot de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeentewet conform de
Grondwet moeten worden geïnterpreteerd. Dat wil zeggen dat gemeenten
bij de toepassing van artikel 49 de beperkingsgronden van artikel 4 van
de Wob in acht dienen te nemen. Een dergelijke benadering ligt temeer in
de rede nu de gemeenten sedert 1980 gehouden zijn de bepalingen van
de Wob na te leven in hun verordeningen en besluiten die (mede) op de
openbaarheid betrekking hebben.
Artikel 26
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., D66, R.P.F, en G.P.V.
stelden vragen over de toepassing van artikel 26. De fracties pleitten er
- in navolging van de VNG - voor de mogelijkheid te openen aan bepaalde

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19403, nr. 10

146

toehoorders bij raadsvergaderingen, die meerdere malen de orde hebben
verstoord, voor enige tijd de verdere toegang tot de publieke tribune te
ontzeggen. De leden van de fractie van het C.D.A. stelden daarbij voor
deze bevoegdheid toe te kennen aan de raad en niet aan de voorzitter. De
leden van de fractie van de V.V.D. wezen erop dat als tot de introductie
van een dergelijke regeling zou worden besloten, er tevens voor een
goede rechtsgang zou moeten worden gezorgd. Het lid van de R.P.F, fractie
oordeelde de door de VNG genoemde maximum-termijn van drie maanden
te kort. Het lid van de G.P.V.-fractie beschouwde de voorgestelde
aanvulling als een logische consequentie van het feit dat ook aan raadsleden, die de orde verstoren, de toegang tot een of meer raadsvergaderingen
kan worden ontzegd.
Wij zijn van mening dat aan een bepaling waarin aan de voorzitter van
de vergadering, dan wel aan de vergadering zelf, het recht toe zou komen
een toehoorder voor langere tijd te verwijderen, om de volgende redenen
geen behoefte bestaat. Voor het incidentele geval dat een toehoorder bij
herhaling de orde van vergaderingen van de raad of van een commissie
verstoort, bestaan er reeds sancties. In de eerste plaats is in artikel 26,
eerste lid, van het voorstel een bepaling opgenomen die de voorzitter van
de vergadering de bevoegdheid geeft, een ordeverstorende toehoorder
uit de zaal te doen verwijderen. In de tweede plaats zijn er ten aanzien
van toehoorders ook in het Wetboek van Strafrecht sancties opgenomen
en wel in de artikelen 143 en 144. Op de ordeverstoringen, waar artikel
144 van het Wetboek van Strafrecht op ziet, staat een maximumstraf van
twee weken gevangenis of een geldboete. Op het verhinderen van een
vergadering stelt artikel 143 van dat Wetboek een zwaardere maximumstraf
van negen maanden gevangenis. Voor de zeer incidentele gevallen waarin
behoefte bestaat aan een zwaardere ordemaatregel ten opzichte van
toehoorders van de raad dan die, welke is voorzien in artikel 26, eerste
lid, zijn de betreffende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht voorhanden.
De door het lid van de G.P.V.-fractie gesignaleerde logische parallellie
met het voor langere tijd weren van een ordeverstorend raadslid, gaat
niet op. Op grond van artikel 53 gemeentewet, dat in dit opzicht volledig
overeenstemt met artikel 23 van dit wetsvoorstel, kunnen raadsleden niet
in rechte worden vervolgd voor hetgeen zij tijdens een raadsvergadering
hebben gezegd of overgelegd. Mitsdien zijn ook de genoemde artikelen
van het Wetboek van Strafrecht op hen niet toepasbaar. Daarom moet er
ten aanzien van raadsleden een aanvullende voorziening voor hinderlijk
optreden worden gecreëerd. Artikel 26, tweede lid, voorziet hierin.
Op de vragen van de fracties van C.D.A., V.V.D. en R.P.F., die een
nadere uitwerking van een aanvullende regeling voor toehoorders
betreffen, behoeft niet nader te worden ingegaan nu wij om bovengenoemde redenen een dergelijke regeling ten principale niet nodig achten.
Het lid van de fractie van de P.S.P. beschouwde het (doen) verwijderen
van een raadslid uit de vergadering als een dermate zwaar middel, dat de
raad de mogelijkheid zou moeten krijgen over een dergelijk voorstel te
beraadslagen.
Ongetwijfeld is het besluit tot het (doen) verwijderen van een raadslid
een belangrijk besluit. Toch is er alle reden om ten aanzien van deze
typische maatregel van orde geen beraadslaging toe te staan. In de
eerste plaats zal het veelal in het belang van de handhaving van de orde
in een raadsvergadering zijn dat snel tot verwijdering wordt overgegaan.
Een beraadslaging doet hieraan afbreuk. Vervolgens achten wij het van
belang dat voorkomen wordt dat een zich misdragend raadslid mee gaat
discussiëren over zijn eventuele verwijdering. Als het betreffende raadslid
de gelegenheid tot meediscussiëren niet wordt geboden, moeten ook de
overige raadsleden niet in de gelegenheid worden gesteld over de
verwijdering te beraadslagen.
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Artikel 27
Het lid van de fractie van het G.P.V. constateerde terecht dat, ook al is
een bindend mandaat nietig, een eventueel uitgebrachte stem niet als
nietig kan worden beschouwd. De bepaling van artikel 27 strekt ertoe
een uitdrukkelijk beroep op een mandaat uit te sluiten.
Artikel 28
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om een reactie op het voorstel
van de VNG om de woorden «rechtstreeks of middellijk» te schrappen,
omdat deze overbodig zijn en het woord «middellijk» tot interpretatieproblemen kan leiden. De leden van de V.V.D.-fractie wezen de suggestie
van de VNG af onder verwijzing naar de jurisprudentie ten aanzien van
het «middellijk, noch onmiddellijk» in artikel 26, onder c, van de huidige
gemeentewet.
De bedoeling van dit artikel is de zuiverheid van de besluitvorming in de
raad te bevorderen door het deelnemen aan de stemming te beperken in
gevallen, waarin van een belangenverstrengeling sprake zou kunnen zijn.
Dit is het geval bij zaken die een raadslid persoonlijk aangaan. Een
onderwerp kan een raadslid zowel rechtstreeks als indirect persoonlijk
aangaan. De gekozen formulering duidt daar ook op.
In de huidige gemeentewet wordt in artikel 52 ook het deelnemen aan
een stemming bij middellijk persoonlijk aangaan verboden, zij het dat het
woord middellijk niet wordt genoemd maar concreet wordt ingevuld. Het
is in deze tijd echter niet goed meer in te zien waarom een persoonlijke
betrokkenheid beperkt zou moeten worden tot de bloed- of aanverwanten
tot de derde graad, terwijl andere persoonlijke relaties volledig buiten
schot worden gelaten. Veel beter achten wij het daarom de term «middellijk» te gebruiken, waaronder alle ter zake doende, intensieve, persoonlijke
relaties kunnen vallen. Gezien de vele nuances en de verscheidenheid van
verschijningsvormen waarin een te vergaande belangenverstrengeling
zich kan manifesteren, kan een waterdichte wettelijke omschrijving niet
worden gegeven. In twijfelgevallen zal de jurisprudentie uitkomst moeten
bieden. De jurisprudentie ten aanzien van artikel 26 van de huidige
gemeentewet laat zien dat wel degelijk bij concrete gevallen een invulling
van het begrip «middellijk» kan worden gegeven. Het schrappen van de
woorden «rechtstreeks of middellijk» zou een aanmerkelijke inperking van
de reikwijdte van het verbod betekenen. Immers, het verbod om aan de
stemming deel te nemen zou worden beperkt tot gevallen waarin sprake
is van een persoonlijk aangaan. In de jurisprudentie wordt het begrip
«persoonlijk aangaan» restrictief uitgelegd. De belangenverstrengeling bij
een indirect persoonlijk aangaan zou volledig ongemoeid worden gelaten.
Dit achten wij ongewenst.
Artikel 32
De leden van de fractie van de S.G.P. zouden graag een verduidelijking
ontvangen van het begrip «ter vergadering aanwezig zijn» en pleitten
ervoor de regeling ten aanzien van de stemmingen zoveel mogelijk over
te laten aan de gemeenteraden.
Het begrip «ter vergadering aanwezig zijn» duidt op het lijfelijk in de
vergadering aanwezig zijn en niet alleen op het getekend hebben van de
presentielijst. In sommige gevallen is het tekenen van de presentielijst
voldoende, bij voorbeeld in de in artikelen 21 en 24 genoemde. In het
geval van artikel 32, tweede lid, echter wordt aan het ter vergadering
aanwezig zijn de consequentie verbonden dat bij hoofdelijke oproeping
een stem vóór of tegen moet worden uitgebracht. De ter vergadering
aanwezige leden kunnen zich in dat geval in beginsel niet van stemming
onthouden.
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Wij delen de mening van de aan het woord zijnde leden dat de regeling
van stemmingen zoveel mogelijk aan de gemeenteraden moet worden
gelaten. Uit de memorie van toelichting blijkt dat wij om die reden slechts
enkele hoofdregels voor de besluitvorming hebben vastgelegd en de
regeling voor het overige aan de gemeenteraden willen overlaten.
Hoofdstuk I I I . Het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 34
Het lid van de G.P.V.-fractie meende dat waarschijnlijk abusievelijk in
de toelichting gesproken wordt van de hoofdregel, dat wethouders lid van
de raad dienen te zijn. Omdat er - in tegenstelling tot het voorstel van de
Werkgroep herziening gemeentewet - geen uitzonderingen op deze regel
mogelijk zijn, zou niet van een hoofdregel mogen worden gesproken.
Het begrip hoofdregel kan op verschillende manieren worden gebruikt.
In de memorie van toelichting is beoogd te zeggen dat de regel, dat
wethouders door de raad en uit de leden van de raad worden gekozen, als
één van de voornaamste regels betreffende de samenstelling en bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de gemeente moet worden beschouwd.
Een andere belangrijke regel is bijvoorbeeld die van de collegiale besluitvorming, verankerd in artikel 33. Ook dit zou een hoofdregel van de
gemeentelijke bestuursinrichting kunnen worden genoemd.
Het feit dat het begrip hoofdregel soms ook anders wordt gebruikt, bij
voorbeeld in de betekenis van algemene regel ten opzichte van de
uitzonderingen op die algemene regel, betekent niet dat in dit geval
noodzakelijkerwijze alleen van die betekenis kan worden uitgegaan. Naar
onze mening is hier het gebruik van hoofdregel in de betekenis van één
van de belangrijkste regels, zeker verantwoord.
Artikel 35
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat elke
gemeente de vrijheid moest krijgen boven het minimum aantal wethouders
er ten hoogste twee wethouders bij te benoemen.
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of niet zou kunnen
worden volstaan met de bepaling dat iedere gemeente tenminste twee
wethouders heeft en dat de vaststelling van hun aantal voor het overige
aan de raad wordt overgelaten.
Het lid van de P.S.P. fractie merkte op dat het aantal wethouders beter
gekoppeld zou kunnen worden aan de omvang van de gemeenteraad en
verkoos daarom handhaving van het huidige artikel 86 van de gemeentewet.
Vooral voor de grootste gemeenten zou het wenselijk zijn enige ruimte te
hebben bij de vaststelling van de omvang van het college van burgemeester
en wethouders.
In het algemeen deel van deze memorie zijn wij bij de bespreking van
de wethouders ook ingegaan op de regeling van het aantal wethouders.
Daarbij hebben wij de redenen genoemd die ons ertoe hebben gebracht
om naast de ondergrens van twee wethouders geen vaste bovengrenzen
meer te noemen, doch deze te relateren aan de omvang van de raad. In
de nota van wijziging ten aanzien van artikel 35 is - voor wat betreft deze
bovengrens - bepaald dat het aantal wethouders 20% van het aantal
raadsleden kan bedragen, waarbij wordt afgerond op het dichtstbijgelegen
hele getal. Wij menen dat dit voorstel enigermate tegemoet komt aan
zowel de wensen van de leden van de C.D.A.-fractie, als aan de suggesties
van de leden van de D66-fractie en van de P.S.P.-fractie. Immers, de
raad wordt duidelijk enige vrijheid gelaten bij het bepalen van de omvang
van het college. Hij is daarbij gebonden aan het minimum-vereiste van
twee wethouders en aan de maximum-grens van 20 % van het aantal
raadsleden.
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Wij willen niet zover gaan als de leden van de D66-fractie en de
bovengrens geheel afschaffen. Er moet naar onze mening voorkomen
worden dat er een te onevenwichtige verhouding kan ontstaan tussen het
aantal wethouders en het aantal overige raadsleden.
De leden van de fracties van C.D.A. en D66 informeerden naar het
standpunt van de regering ten aanzien van de wethoudersfunctie, in
deeltijd uitgeoefend.
Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij naar het algemene
deel van deze memorie onder paragraaf 3.2.5.
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat elke
gemeente boven de 18 000 inwoners twee f uil-time wethouders zou
moeten kunnen hebben.
Op de door de aan het woord zijnde leden aangekaarte problematiek
werd in breder verband aandacht besteed in het algemene deel van deze
memorie onder 3.2.5.. Sedert 1985 wordt er bij de bezoldiging van
wethouders van uitgegaan dat de wethoudersfunctie in gemeenten van
2 4 0 0 0 en meer inwoners een volledige dagtaak is. Dit geldt dan voor alle
wethouders binnen die gemeenten. Wij zijn van mening dat deze grens
een redelijke afspiegeling is van de werkelijke tijdsbesteding van de
wethouder en voelen er daarom niet voor de grens tot 18 000 inwoners te
verlagen.
De leden van de D66-fractie stelden dat de gedachte om wethouders
van buiten de raad te benoemen in de memorie van toelichting in vrij
algemene termen wordt afgewezen. De aan het woord zijnde leden
zouden gaarne een nadere toelichting van de regering krijgen waarin met
name aandacht zou worden besteed aan de mogelijkheid van differentiatie
naar gemeentegrootte. Vooral in kleinere gemeenten zouden zich
problemen voordoen bij het vinden van geschikte wethouderskandidaten.
In het algemene deel van deze memorie zijn wij reeds ingegaan op de
verbeteringen in de rechtspositie van de wethouder die de laatste tijd zijn
ingevoerd of mogelijk nog zullen worden ingevoerd. Hierdoor zal, naar wij
verwachten, het vinden van kandidaten voor het wethouderschap worden
vergemakkelijkt. In de memorie van toelichting hebben wij reeds aangegeven waarom wij overigens niet voor een wethouder van buiten de
gemeenteraad voelen. Een belangrijke reden is dat de kiezer daardoor in
voorkomende gevallen de mogelijkheid wordt onthouden om, zij het
indirect, invloed uit te oefenen op de samenstelling van het dagelijks
bestuur.
Artikel 36
De leden van vrijwel alle fracties hebben hun twijfels geuit over de
noodzaak, de wenselijkheid en het nut van een wettelijke verplichting tot
het houden van een overlegbijeenkomst voorafgaande aan de benoeming
van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad, zoals in het
tweede tot en met het vijfde lid is opgenomen.
In het algemene gedeelte van deze memorie, in paragraaf 3.2.4., zijn
wij op deze problematiek ingegaan. Wij zijn tot de slotsom gekomen dat
het meer met de lijn van de nieuwe Gemeentewet overeenstemt dat aan
de raad wordt overgelaten te bepalen hoe men tot de vorming van een
nieuw college van burgemeester en wethouders wil komen. In de nota
van wijziging is een wijziging van de tekst van artikel 36 opgenomen.
Uit het feit dat het wettelijke voorschrift verdwijnt, mag echter niet
worden afgeleid dat wij een overleg voorafgaande aan de benoeming van
de leden van een nieuw college van burgemeester en wethouders waarbij
alle fracties worden betrokken, in het algemeen niet zinvol zouden
achten. Integendeel. Het gaat er echter uiteindelijk om of de gemeenteraad

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10

150

de intentie heeft daadwerkelijk overleg te plegen. Met een wettelijk
voorschrift kan dit niet worden geforceerd.
Artikel 37
Het lid van de P.S.P.-fractie achtte dit artikel niet aanvaardbaar omdat
het sommige gekozen wethouders een vetorecht zou geven ten opzichte
van andere gekozen wethouders en tot een oneigenlijk gebruik zou
kunnen leiden.
De door genoemd lid geuite vrees wordt door ons niet gedeeld.
Weliswaar zou het in theorie mogelijk zijn dat een meerderheid van de
benoemde wethouders de benoeming (nog) niet aanneemt, ten einde het
functioneren van de overige wethouders tegen te gaan, doch in de
praktijk blijkt dit voor zover ons bekend niet voor te komen. In de memorie
van toelichting is reeds aangegeven dat deze bepaling is geïntroduceerd
om te bewerkstelligen dat een college pas als zodanig kan gaan functioneren als een substantieel deel van de nieuw benoemde wethouders zijn
benoeming heeft aanvaard. Tot die tijd treedt ingevolge artikel 4 1 , tweede
lid, de burgemeester in de plaats van het college van burgemeester en
wethouders. Dit zal voor de verkozen bestuurders ongetwijfeld een
voldoende reden zijn om zo spoedig mogelijk de benoeming te aanvaarden.
De door het aan het woord zijnde lid genoemde mogelijkheid van oneigenlijk
gebruik van artikel 37 behoeft naar onze mening mede om die reden niet
te worden gevreesd. Voor raadsleden bestaat een vergelijkbare regeling.
Deze is opgenomen in artikel O 8 van de huidige Kieswet, alsmede in
artikel V 13a van het wetsvoorstel tot algehele herziening van de Kieswet
(kamerstuk 20 264, nr. 2).
Artikel 38
Het lid van de fractie van de P.S.P. vroeg zich af waarom de bijzondere
gevallen niet zijn beperkt tot de in artikel 90 van de huidige gemeentewet
genoemde omstandigheid, dat duurzaam niet in de vervulling van een
vacature binnen de raad kan worden voorzien.
De tekst geeft duidelijk aan dat in het algemeen eerst tot tussentijdse
verkiezing van een wethouder moet worden overgegaan nadat ook een
eventueel opengevallen plaats in de raad is vervuld. Er kunnen zich echter
- ook buiten het in artikel 90, tweede lid, van de gemeentewet genoemde
geval - omstandigheden voordoen waarbij het langer uitstellen van de
wethoudersverkiezing onacceptabel wordt. Er kan bij voorbeeld veel tijd
verloren blijken te gaan met het voorzien in de opengevallen plaats in de
raad omdat een hele lijst van kandidaten moet worden afgewerkt. Het is
niet uitgesloten dat in die tussentijd het college voor een of meer belangrijke
beslissingen wordt gesteld, die geen uitstel dulden en waarbij het van
groot belang wordt geacht dat deze door een voltallig college worden
gedragen. Uiteraard moet de raad uiterst zorgvuldig afwegen of het
concrete geval een afwijking van de hoofdregel rechtvaardigt.
Artikel 39
Het lid van de fractie van het G.P.V. informeerde of dit artikel in alle
gevallen aanvaarding van de benoeming bij aangetekende brief voorschrijft,
ook als bij voorbeeld de benoeming ter vergadering reeds is aanvaard.
De bedoeling van dit artikel is niet vormvoorschriften voor de aanvaarding
van de benoeming te geven. Er wordt slechts een fictie geïntroduceerd
voor de gevallen waarin de (mondelinge of schriftelijke) aanvaarding van
de benoeming om welke reden dan ook lang uitblijft. In dat geval kan per
aangetekende brief van de benoeming worden kennisgegeven en wordt
de benoeming geacht niet te zijn aanvaard, als binnen de termijn van tien
dagen geen mededeling is ontvangen dat de benoeming wordt aangenomen.
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Artikel 41
Het lid van de G.P.V.-fractie achtte de woorden «na de verkiezing van
de leden van de nieuwe raad» overbodig. Het lid van de P.S.P.-fractie zou
in het interregnum niet de burgemeester, maar het oude college van
burgemeester en wethouders de taken van het college van burgemeester
en wethouders willen doen waarnemen.
Er is een duidelijke samenhang tussen artikel 37 en artikel 4 1 , tweede
lid. Alleen bij vorming van een nieuw college van burgemeester en
wethouders na de verkiezing van een nieuwe raad kan er sprake zijn van
een bestuursvacu 2m. In de overige gevallen heeft de raad het verlenen
van ontslag zelf in de hand of biedt de wet een oplossing, zoals in artikel
42, tweede lid. De regeling van artikel 4 1 , tweede lid, treft alleen voor het
mogelijke bestuursvacuüm na de verkiezing van een nieuwe raad een
voorziening. Daarom kunnen de door het lid van het G.P.V. genoemde
woorden niet worden gemist.
Zoals in de memorie van toelichting reeds is aangegeven achten wij het
meer aangewezen de burgemeester tijdelijk in de plaats van het college
van burgemeester en wethouders te laten treden dan het oude college,
zoals nu door het lid van de P.S.P.-fractie en eertijds door de Werkgroep
herziening gemeentewet werd voorgesteld. Naar onze mening is dit een
logische consequentie van de gedachte dat wethouders tevens raadslid
moeten zijn. Het is immers zeer wel denkbaar dat een aantal leden van
het oude college van burgemeester en wethouders niet meer in de
nieuwe raad terug komt. Wij achten het ongewenst dat deze wethouders,
die dan geen raadslid meer zijn, in de plaats treden van de nog te
benoemen wethouders. Bovendien is het niet geheel ondenkbaar dat de
door de Werkgroep herziening gemeentewet voorgestelde regeling zou
kunnen leiden tot het traineren van de collegevorming. Als er toch een
voltallig college in functie blijft, is de noodzaak om spoedig tot de
vorming van een nieuw college te komen minder groot.
Wij delen de mening van de leden van verschillende fracties in het
algemene gedeelte van het voorlopig verslag geuit, dat zo spoedig
mogelijk tot de vorming van een nieuw college van burgemeester en
wethouders moet worden overgegaan. Het feit dat de honneurs in de
tussentijd worden waargenomen door een niet gekozen functionaris, de
burgemeester, zal voor de raadsfracties een stimulans zijn om zo spoedig
mogelijk tot de vorming van een college te komen.
Artikel 43
De leden van de fractie van de P.v.d.A. deelden de opvatting van de
VNG dat voor de wethouders maar ook voor de burgemeester nader
omschreven moet worden wat tot normale wethouders- respectievelijk
burgemeesterswerkzaamheden behoort. Ook de leden van de fractie van
het S.G.P. zou graag vernemen wat onder «nevenfuncties uit hoofde van
het wethoudersambt» moet worden verstaan.
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en D66 konden op zich
instemmen met de bepaling dat wethouders geen vergoeding genieten
voor werkzaamheden verricht in nevenfuncties, die zij vervullen uit hoofde
van hun wethouderschap, en dat zij eventuele vergoedingen daarvoor in
de gemeentekas moeten storten.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. voelden echter veel voor de
mening van de VNG dat wanneer aan de wethoudersfunctie een speciale
«regionale dimensie» wordt toegevoegd, vergoeding op zijn plaats is. Zij
verzochten ons hierop te reageren.
De leden van de fractie van de V.V.D. achtten de motivering van de
VNG om deze bepaling te versoepelen ten gunste van wethouders die
geen volledige dagtaak hebben en van dagelijkse bestuurders van
samenwerkingsverbanden niet overtuigend. Niettemin zeiden deze leden
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zich situaties te kunnen indenken waarin de onderhavige bepaling tot
onbillijkheden leidt. Zij bepleitten daarom het opnemen van een nieuw
vijfde lid, waarin het college van gedeputeerde staten de bevoegdheid
wordt gegeven in incidentele gevallen dispensatie van het bepaalde in het
vierde lid te verlenen.
De leden van de fractie van D66 vestigden de nadruk op de ongewenste
effecten die de voorgestelde regeling zou kunnen hebben voor wethouders
van kleinere gemeenten, die verhoudingsgewijs veel tijd besteden aan het
bestuur van intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden. De
- overigens bescheiden - vergoedingen zouden hen in staat stellen daarin
de noodzakelijke tijd te investeren. Het wegvallen van deze inkomsten zou
wel eens tot gevolg kunnen hebben dat die mogelijkheid komt te vervallen.
Gaarne vernamen deze leden hoe de regering dit ongewenste effect
denkt tegen te gaan.
De leden van de S.G.P.-fractie konden instemmen met het voorstel de
wethouderswedden in de toekomst bij algemene maatregel van bestuur
te regelen. Zij achtten dit vanuit het oogpunt van de rechtsgelijkheid
tussen wethouders in vergelijkbare gemeenten een verbetering. Wel
vroegen deze leden aandacht voor specifieke situaties in een gemeente of
in bepaalde gemeenten, die kunnen leiden tot taakverzwarende factoren
voorde uitoefening van het wethoudersambt. Daarvoor zou de mogelijkheid
tot differentiatie moeten blijven bestaan.
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of het verbod van vergoedingen voor
nevenfuncties uit hoofde van het wethoudersambt, niet te ver gaat. Hij
besteedde daarbij met name aandacht aan de part-time wethouders voor
wie het een extra belasting zou kunnen betekenen als zij worden aangewezen de gemeente te vertegenwoordigen in het bestuur van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gegevens uit het rapport
«Wethouders in Nederland» zouden op dit punt wel eens verouderd
kunnen zijn, omdat toen nog geen rekening kon worden gehouden met de
nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Wellicht zou in geval van
gemeenschappelijke regelingen een afwijking van artikel 43, vierde lid,
moeten worden toegestaan. Via het toezicht op deze regelingen door
gedeputeerde staten kan tegen misbruik worden gewaakt. Het lid van het
G.P.V. vroeg ook of wethouders een vergoeding voor gemaakte kosten
kunnen krijgen, niet op declaratiebasis, maar op grond van een fixatie van
de kosten.
Ook het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich af of het verbod van
neveninkomsten, opgenomen in artikel 43, niet contra-productief zou
kunnen werken. Hij informeerde naar de gevolgen voor met name de
part-time wethouders.
In reactie op bovenstaande opmerkingen besteden wij allereerst
aandacht aan de inhoud van het begrip nevenfuncties. De leden van de
fracties van P.v.d.A., D66 en S.G.P. verzochten hier direct of indirect om.
Naar onze mening is het van belang een onderscheid te maken tussen
werkzaamheden die wel, en werkzaamheden die niet tot de «normale»
taakuitoefening van de wethouder behoren. Hiermede wordt overigens
geenszins beoogd een kwalitatieve aanduiding te geven van hetgeen een
wethouder behoort te doen of te laten. Het onderscheid biedt slechts een
bruikbaar criterium om taken die wel rechtstreeks in het takenpakket van
de wethouder passen, te onderscheiden van nevenactiviteiten die
weliswaar verband houden met het wethouderschap, doch niet in het
reguliere takenpakket passen. Tot de «normale» werkzaamheden behoren
in de eerste plaats de taken die de wethouder als dagelijks bestuurder
van en voor de gemeente verricht. De vertegenwoordigende taken van de
wethouder namens de gemeente zijn daarbij inbegrepen. In het laatste
geval wordt wel eens gesproken van «neven»aktiviteiten, omdat het
aktiviteiten betreft die niet alleen op de gemeente zelf zijn gericht.
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Deelname in het bestuur van een samenwerkingsverband is daarvan een
voorbeeld. In beginsel moeten deze taken echter tot het normale takenpakket van de wethouder worden gerekend. De vergoeding daarvoor
wordt geacht in de bezoldiging van de wethouder te zijn verdisconteerd.
Wij achten het niet wenselijk en niet goed mogelijk om de grenzen
scherper te markeren. Betrokkenen kunnen het beste beoordelen of een
taak in de specifieke situatie al dan niet een nevenaktiviteit is die tot het
normale takenpakket van de wethouder moet worden gerekend en of er
een relatie bestaat met het wethoudersambt. In het laatste geval is dan
sprake van een nevenaktiviteit uit hoofde van het wethoudersambt.
Ten aanzien van de, naar de mening van een aantal leden, stringente
redaktie van artikel 43, vierde lid, merken wij het volgende op. Uit de
memorie van toelichting blijkt dat de mogelijkheid wordt opengehouden
dat nevenfuncties die de gebruikelijke wethouderswerkzaamheden te
boven gaan, wel voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen. Bij
nader inzien zijn wij echter met de aan het woord zijnde leden van mening
dat de bepaling door zijn redaktie wellicht remmend kan werken op de
uitoefening van sommige nevenfuncties die zeer wenselijk en soms zelfs
noodzakelijk worden geacht voor een goede vervulling van het wethouderschap. Wij denken hier bij voorbeeld aan een tijdrovend lidmaatschap
van het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam. In dit soort gevallen
kan een vergoeding op zijn plaats zijn. Bij de beoordeling zal de in artikel
21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aangereikte maatstaf een
rol moeten spelen. Daarin wordt de nadruk gelegd op een redelijke
verhouding tussen de vergoeding voor de aan het lidmaatschap verbonden
werkzaamheden en de wedde van de wethouder. In gevallen waarin
sprake is van een part-time wethouderschap zal een vergoeding voor het
lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband eerder aangewezen zijn dan in gevallen waarin
toch al sprake is van een full-time honorering van het wethouderschap.
De situaties verschillen van geval tot geval en zijn moeilijk in een algemene
regel te vervatten. Daarom voelen wij wel voor de suggestie van de leden
van de V.V.D.-fractie om aan artikel 43 een nieuw vijfde lid toe te voegen.
Bedoelde leden zouden gedeputeerde staten de bevoegdheid willen
geven in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in
het vierde lid. Wij geven er echter de voorkeur aan om in eerste instantie
de raad zelf te laten uitmaken welke inkomsten uit nevenaktiviteiten door
de wethouder mogen worden behouden. Door daarbij voor te schrijven
dat het besluit aan gedeputeerde staten moet worden meegedeeld, wordt
- in overeenstemming met ons streven naar soberheid in toezichtsrelaties de lichtste vorm van controle ingebouwd. Besluiten die naar de mening
van gedeputeerde staten te ver gaan, kunnen door hen ter schorsing
en/of vernietiging worden voorgedragen. In de nota van wijziging is een
vijfde lid met deze strekking opgenomen.
Het verheugt ons dat de fracties zich kunnen verenigen met de bepaling
dat de bezoldiging van wethouders bij algemene maatregel van bestuur
wordt geregeld. Wellicht ten overvloede verwijzen wij naar het in 1985
gewijzigde artikel 100 van de huidige gemeentewet, op grond waarvan
reeds een algemene maatregel van bestuur ter zake tot stand is gebracht.
Deze maatregel is uiteraard nog van een beperkte omvang, doch omvat
reeds belangrijke bouwstenen voor de toekomstige algemene maatregel
van bestuur. Aan deze algemene maatregel van bestuur zijn studies en
intensief overleg tussen de opeenvolgende ministers van Binnenlandse
Zaken en de VNG over de rechtspositie van de wethouder vooraf gegaan.
Thans is onder meer in onderzoek of, en zo ja op welke wijze, aan
wethouders een kostenvergoeding kan worden gegeven op basis van
fixatie van de kosten.Bij de in 1985 getroffen maatregelen hebben wij een
kostenvergoeding in de vorm van een soort ambtstoelage afgewezen.
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Daarbij heeft een rol gespeeld dat de door de wethouder werkelijk
gemaakte kosten door de gemeente kunnen worden vergoed zonder in
strijd te komen met de voorschriften inzake de bezoldiging van de
wethouder. Hierdoor kan de wethouder al voor een belangrijk deel
worden tegemoet gekomen. Fixatie van de kosten, in die zin dat een deel
van de huidige wedde als kostenvergoeding wordt aangemerkt, heeft
nadelige gevolgen. Daardoor wordt de berekeningsbasis voor uitkeringen
en pensioenen verlaagd. In onderzoek is of afspraken over de fiscale
behandeling een mogelijkheid kunnen bieden.
Ten aanzien van de differentiatie in beloning naar taakzwaarte merken
wij het volgende op. De met ingang van 1 januari 1985 ingevoerde
variabele tijdfactor bij de weddestructuur van de wethouders lijkt in de
praktijk te voldoen. In ongeveer 40 gemeenten over het gehele land
verspreid is tot nu toe van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de
tijdfactor te overschrijden. Deze gemeenten hebben kunnen aantonen dat
de tijdsbesteding van de wethouders duidelijk hoger ligt dan in andere
gemeenten in dezelfde klasse. Betrokken wethouders ontvangen in de
praktijk een hogere wedde dan zij op grond van de door de minister
gestelde en door de provincies overgenomen bedragen zouden krijgen.
Het ligt in onze bedoeling omstreeks 1990, aan het einde van de huidige
collegeperiode, tot een evaluatie van het gebruik van de variabele
tijdfactor over te gaan.
De tijdfactor heeft uitsluitend betrekking op het kwantitatieve aspect
van de wethouderstaak. Daarnaast blijft voor zeer bijzondere situaties en
omstandigheden de mogelijkheid van opklassificatie van een gemeente
bestaan. Hierop kan aanspraak worden gemaakt als de bestuurlijke
zwaarte van een gemeente in kwalitatief opzicht aanmerkelijk uitstijgt
boven die van vergelijkbare gemeenten uit dezelfde inwonersklasse. Naar
onze mening wordt hierdoor voldoende ruimte en flexibiliteit geboden om
te differentiëren naar taakzwaarte.
Artikel 44
De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het wenselijk in de wet
te bepalen dat wethouders, alvorens een nevenfunctie te aanvaarden, het
gevoelen van de raad dienen in te winnen over de wenselijkheid van het al
dan niet aanvaarden. Zij stemden in met het voorstel dat wethouders hun
nevenfuncties openbaar moeten maken. Deze verplichting zou naar hun
mening voor part-time wethouders alleen moeten gelden voor nevenfuncties die rechtstreeks samenhangen met het wethouderschap.
De leden van de D66 vroegen zich af of het «neven» in artikel 44 niet
beter geschrapt zou kunnen worden. De leden van de fractie van het
S.G.P. waren van mening dat mede vanuit het oogpunt van deregulering
artikel 44 waarschijnlijk zou kunnen worden gemist. Het zou aan de
gemeentebesturen kunnen worden overgelaten ter zake afspraken te
maken.
Het stemt ons tot voldoening dat de leden van de P.v.d.A.fractie
kunnen instemmen met het voorstel dat is neergelegd in artikel 44. Het
lijkt ons echter niet logisch voor wethouders in gemeenten met minder
dan 24000 inwoners een uitzondering te maken. De ratio van de bepaling
is toch dat publiekelijk kan worden geoordeeld over de vraag of de
nevenfuncties van de wethouder al dan niet tot een ongewenste verstrengeling van belangen leiden. Een dergelijke toetsing is ook noodzakelijk ten
aanzien van de functies die de part-time wethouder naast zijn wethouderschap uitoefent.
Hoewel wij de redenering van de leden van de D66-fractie kunnen
volgen, lijkt het ons toch beter om in de Gemeentewet uit te gaan van de
functie van wethouder. Vanuit die invalshoek zijn alle andere functies van
de betrokken wethouder als nevenfuncties aan te merken, ook al besteedt
de wethouder daar een belangrijk deel van zijn werktijd aan en is het voor
part-time wethouders in feite vaak de hoofdfunctie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10

155

Wij vinden het te ver gaan de wethouder wettelijk te verplichten het
gevoelen van de raad in te winnen over de wenselijkheid van de aanvaarding
van een bepaalde functie. Het ligt naar onze mening voor de hand dat de
wethouder bij twijfel over de juistheid van zijn keuze, in verband met het
bepaalde in artikel 44, uit eigen beweging het gevoelen van de raad
inwint.
Artikel 44 is in het ontwerp opgenomen in navolging van het ontstane
gebruik bij onder meer ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad
van State en onlangs ook bij een aantal leden van de rechterlijke macht.
Wij vinden deze openbaarheid van functies belangrijk voor een goed
functioneren van onze democratie. Daardoor kan een eventuele strijdigheid
van belangen worden gesignaleerd. Afspraken binnen de gemeente
hebben daarvoor een te weinig verplichtend karakter en leiden niet tot
een gelijke handelwijze in het gehele land. Wij geven daarom aan een
wettelijke regeling de voorkeur.
Artikel 45
De leden van de fractie van D66 achtten de formulering van dit artikel
te vaag en zouden er de voorkeur aan geven dat precies werd vastgelegd
om welke onverenigbaarheden het gaat. Overigens waren deze leden van
mening dat een en ander heel goed en zelfs beter ter beoordeling aan de
raad zou kunnen worden gelaten. Hun was van zwaarwegende redenen
ten gunste van een wettelijke regeling niet gebleken.
Het lid van de G.P.V.-fractie veronderstelde dat het verbod in het
tweede lid alleen ziet op de rechtstreekse adviseurs zelf.
Op grond van artikel 95 van de huidige gemeentewet kunnen onder
meer alle functies van ambtenaren, door het provinciaal bestuur aangesteld,
niet door wethouders worden vervuld. Het bestaan van dit omvangrijke
verbod kan een van de redenen zijn waarom de leden van de D66-fractie
op dit punt tot nu toe geen problemen ter ore zijn gekomen. Naar onze
mening gaat de nu bestaande regeling echter verder dan vanuit de
invalshoek van zuivere bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk moet
worden geacht. Daarom wordt een inperking voorgesteld tot die functies,
waarvan bij voorbaat vaststaat dat een vermenging van verantwoordelijkheden vaak onvermijdelijk zal zijn. Wij kunnen de door de aan het woord
zijnde leden gesignaleerde vaagheid van dit artikel niet inzien. Duidelijk is
naar onze mening weergegeven dat rijks- en provinciale ambtenaren,
belast met de uitoefening van toezicht op de gemeentebesturen, niet
tevens het wethouderschap mogen vervullen. Evenmin is het wethouderschap verenigbaar met een functie waarin op grond van wet of algemene
maatregel van bestuur gemeentebesturen van advies moeten worden
gediend.
Het lid van de G.P.V.-fractie constateerde terecht dat de wettelijke
omschrijving eng moet worden geïnterpreteerd.
Artikel 50
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en G.P.V. vroegen zich
met de VNG af of het in dit bijzondere geval van ontslag van één of meer
wethouders wel wenselijk moet worden geacht de bij Arob-beroep
gebruikelijke bezwaarschriftenprocedure verplicht te stellen. De leden van
de P.v.d.A.-fractie waren voorts van mening dat Arob-beroep hoogstens
mogelijk was tegen de gevolgde procedure en niet tegen het ontslag als
zodanig.
Het in de artikelen 49 en 50 geregelde ontslag van één of meer
wethouders door de raad is een ultimum remedium. De raad kan daarmede
een verstoorde relatie met die wethouder(s) doen eindigen. Met de in
artikel 50 verplicht gestelde zorgvuldige procedure waarin ook een
termijn voor herbezinning is opgenomen, wordt beoogd te waken tegen
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een overijlde besluitvorming. Heeft de raad uiteindelijk toch tot ontslag
van een of meer wethouders besloten, dan zal een bezwaarschriftenprocedure bij diezelfde raad daaraan niet veel meer veranderen. In dit licht
bezien kan met recht de vraag worden gesteld of er - naast de in dit
wetsvoorstel geregelde zorgvuldige procedure - nog wel een plaats moet
worden ingeruimd voor de bij de normale Arob-rechtsgang behorende
bezwaarschriftenprocedure. De Werkgroep herziening gemeentewet
beantwoordde deze vraag negatief. Vanuit de invalshoek van zoveel
mogelijk uniformiteit in de rechtsbeschermingsprocedures verdient het
echter de voorkeur zo min mogelijk af te wijken van de algemene in de
Wet Arob voorziene procedure. Bij de afweging van de belangen is bij de
voorbereiding van dit wetsvoorstel aan het laatstgenoemde belang een
iets zwaarder gewicht toegekend. Sindsdien is echter de Wet gemeenschappelijke regelingen tot stand gekomen. In artikel 16, vijfde lid, wordt
ten aanzien van het besluit van de raad tot ontslag van een lid van het
algemeen bestuur van een gemeenschappelijk lichaam of van een
gemeenschappelijk orgaan bepaald, dat artikel 7, tweede lid, van de Wet
Arob niet van toepassing is. Geheel in deze lijn ligt het om hetzelfde ook
bij het ontslag van wethouders te bepalen. In de nota van wijziging is
deze toevoeging aan artikel 49 verwerkt. Bij ons heeft daarbij meegewogen
het feit dat een bezwaarschriftenprocedure bij het orgaan dat het ontslagbesluit heeft genomen bij dit soort besluiten nauwelijks enige betekenis
kan hebben en slechts kan bijdragen tot de verlenging van een soms
reeds lang slepend politiek conflict.
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat Arob-beroep slechts
mogelijk is tegen de gevolgde procedure, maar niet tegen het ontslag als
zodanig.
Wij kunnen niet ontkennen dat de marge voor de Arob-rechter bij de
beoordeling van een raadsbesluit tot ontslag van een wethouder beperkt
is. Het gaat ons echter te ver te stellen dat de Arob-rechter alleen de
gevolgde procedure kan beoordelen. Bij de toetsing is de rechter gebonden
aan de in de Wet Arob genoemde gronden, die bij de beoordeling van
een ontslag op grond van het hebben opgehouden het vertrouwen van de
raad te bezitten, weinig houvast zullen bieden. Desondanks heeft de
rechter de bevoegdheid om bij voorbeeld tot het oordeel te komen dat de
raad niet in redelijkheid tot het onslag had kunnen besluiten. De gevolgde
procedure biedt veelal meer aanknopingspunten voor een nietigverklaring
van het ontslag.
Het kan voorkomen dat na een ontslag van een wethouder inmiddels
een andere wethouder is benoemd. Bij een nietigverklaring van het
ontslag zal de ontslagen wethouder in dat geval moeilijk naar de vroegere
plaats kunnen terugkeren. Langs de weg van een gedektverklaring van de
nietigheid en een daaraan eventueel gekoppelde schadevergoeding kan
de rechter echter zowel het belang van de nieuw verkozen wethouder
respecteren als de ten onrechte ontslagen wethouder een aanspraak op
financiële genoegdoening toekennen.
Artikel 51
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. waren met de VNG van
mening dat het wellicht beter was expliciet in de wet vast te leggen dat
de bepalingen over de met het wethouderschap onverenigbare betrekkingen niet automatisch van toepasssing zijn op de waarnemend wethouder,
maar dat de benoemende instantie de afweging maakt.
Uit de memorie van toelichting blijkt dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeftom bij de benoeming van de waarnemend wethouder aanvullende
voorwaarden te stellen. De door de aan het woord zijnde leden in
navolging van de VNG gesignaleerde onduidelijkheid brengt ons ertoe
aan artikel 51 een derde lid toe te voegen. Daarin wordt bepaald dat de
artikelen 45 en 46 van overeenkomstige toepassing zijn op de waarnemend
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wethouder, als de raad dat bij of voorafgaande aan de benoeming
bepaalt. In de toelichting bij artikel 81 is als algemene regel gesteld dat in
beginsel de voorschriften die de persoon van de ambtdrager betreffen,
niet voor de waarnemer gelden, maar dat de voorschriften inzake de
ambtsuitoefening wel gelden, tenzij anders bepaald. In artikel 51 betreft
het voorschriften inzake de ambtsuitoefening en wordt met de voorgestelde
wijziging een nuancering op de algemene regel aangebracht, omdat het
naar onze mening bij een tijdelijke waarneming van het wethouderschap
de vraag is of altijd de in de artikelen 45 en 46 genoemde incompatibiliteiten
moeten worden gehanteerd. De raad zal dit van geval tot geval moeten
kunnen beoordelen. In de formulering van het derde lid liggen twee
beperkingen besloten. Ten eerste kan de raad ten aanzien van de waamemend wethouder niet meer eisen stellen dan in de wet is geregeld ten
aanzien van de wethouder in het algemeen. Ten tweede kan de raad deze
vooorwaarden alleen stellen voorafgaande aan of bij de benoeming van
de waarnemend wethouder en niet als deze reeds is benoemd. Op deze
wijze wordt naar onze mening enerzijds het belang van de raad gediend
om zelf te kunnen wegen of de eisen te stellen aan een wethouder in het
algemeen in het concrete geval ook aan de waarnemend wethouder
moeten worden gesteld. Anderzijds is er ook de gewenste duidelijkheid
voor de waarnemend wethouder op het moment dat deze over het
aanvaarden van het waarnemend wethouderschap beslist. In de nota van
wijziging is deze aanvulling verwerkt.
Artikel 54
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D informeerden naar de
mogelijkheden voor de raad om langs de weg van het stellen van algemene
regels de portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en
wethouders te beinvloeden. De V.V.D. achtte dit overigens met de VNG
niet gewenst en zou dit ook uitdrukkelijk in de wet vastgelegd willen zien.
De raad krijgt in artikel 149 de bevoegdheid algemene regels te stellen
waarmee andere organen van de gemeente rekening moeten houden bij
de uitoefening van bij of krachtens de wet toegekende bevoegdheden.
Ook ten aanzien van bij of krachtens de wet aan het college van burgemeester en wethouders toegekende taken, kan de raad algemene regels
stellen. De portefeuilleverdeling binnen het college is echter geen bij of
krachtens de wet toegekende taak. Het is een kwestie van efficiency of en
op welke wijze het college tot een interne taakverdeling overgaat.
Uiteindelijk is het het college in zijn geheel dat de taken uitoefent en
daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. De bevoegdheid van de raad tot
het stellen van algemene regels strekt zich dan ook niet uit tot de
portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders.
Als de raad daarop invloed wil uitoefenen zal dat evenals in de huidige
situatie op andere wijze moeten geschieden. De raad kan bij voorbeeld
langs de weg van een motie op een wijziging in de portefeuilleverdeling
aandringen. Het is aan het college om te bezien of het aan die aandrang
gevolg geeft.
Het lid van de P.S.P.-fractie was van mening dat de vergaderingen van
het college van burgemeester en wethouders openbaar zouden moeten
zijn, tenzij de raad anders beslist. De nieuwe Gemeentewet zou in dit
opzicht een stap terug zijn ten opzichte van de huidige gemeentewet, die
immers niets regelt.
In de memorie van toelichting is reeds uiteengezet dat er bij het
overleg binnen het college van burgemeester en wethouders behoefte
kan zijn aan een fase van beleidsvoorbereiding. Daarin kan een open
overleg over veelal nog zeer onvoldragen standpunten en voorstellen
plaatsvinden. Door het rigoureus voorschrijven van openbaarheid in de
voorbereidingsfase, zou het wegen van belangen zonder direct in politieke
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stellingnames te vervallen te zeer in het gedrang komen. Dit komt de
besluitvorming niet ten goede. In het systeem van artikel 54 kan het
college zelf bepalen in welke gevallen er wel en wanneer er geen openbaarheid zal zijn. Op deze wijze kan ieder college een eigen weg vinden
tussen het belang van de openbaarheid enerzijds en het belang van een
open overleg over nog niet voldragen standpunten en voorstellen in een
voorfase anderzijds. Naar onze mening betekent de regeling in de nieuwe
Gemeentewet geen stap terug maar juist een stap vooruit. Het feit dat de
huidige gemeentewet niets bepaalt over de openbaarheid van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders terwijl de
openbaarheid van raadsvergadering wel wordt geregeld, kan door
colleges van burgemeester en wethouders a contrario worden geïnterpreteerd. Door uitdrukkelijk vast te leggen dat het college de openbaarheid
kan regelen, wordt iedere onduidelijkheid te dien aanzien uit de weg
geruimd. De bevoegdheid om algemene regels te stellen ten aanzien van
de openbaarheid van collegevergaderingen, mist de raad zowel in het
huidige als in het voorgestelde regime.
Artikel 55
Voor de beantwoording van de vragen van de leden van de D66-fractie
verwijzen wij naar het algemene gedeelte van deze memorie, onder 4.3..
Artikel 56
De leden behorende tot de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en R.P.F,
vroegen zich met de VNG af of het niet beter zou zijn om te spreken van
«tenminste de helft» in plaats van «meer dan de helft».
De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen tevens om een reactie
op het voorstel van de VNG om de quorum-eis alleen te laten gelden voor
de besluitvorming en niet voor de beraadslaging.
Naast de in de memorie van toelichting uiteengezette verbetering van
het huidige artikel 98 beoogt artikel 56 te voorkomen dat tijdens de
afwezigheid van een aanmerkelijk deel van het college van burgemeester
en wethouders belangrijke besluiten kunnen worden genomen. Eerst
moet een nieuwe vergadering worden belegd en duidelijk worden
aangegeven waarover beraadslaagd en besloten zal worden. Het quorumvereiste dient, naast de zorgvuldigheid der besluitvorming, de bescherming
van de afwezigen. Het is enigszins arbitrair of voor «tenminste de helft» of
«meer dan de helft» wordt gekozen. Slechts bij een college met een even
aantal leden maakt het enig verschil. Dit verschil is echter niet onbetekenend voor colleges met vier leden, waar het quorum van drie leden
tijdens de vacantieperiodes in praktijk vaak niet te verwezenlijken blijkt.
Principiële bezwaren tegen de door de VNG voorgestelde oplossing
hebben wij niet. Wij attenderen slechts op het feit dat daardoor het
nemen van belangrijke besluiten in onvolledige vergaderingen - die zich
vooral tijdens de vacantieperiodes zullen voordoen -gemakkelijker wordt
gemaakt. Ook wij onderkennen echter de practische problemen bij vooral
de kleinere colleges van burgemeester en wethouders en zijn daarom
bereid een wijziging in de door genoemde fracties gewenste richting voor
te stellen. Dit hebben wij in de nota van wijziging verwerkt. Het staat de
colleges echter vrij om in het reglement van orde het zwaardere quorumvereiste op te nemen.
De door de VNG voorgestelde en door de P.v.d.A. nog eens onder de
aandacht gebrachte loskoppeling van de beraadslaging en de besluitvorming komt ons niet gewenst voor. De beraadslaging is een essentieel
onderdeel van de besluitvorming en vereist dezelfde waarborgen. Te
gemakkelijk zouden collegeleden voor voldongen feiten kunnen worden
geplaatst onder verwijzing naar een eerdere - in kleinere kring - gevoerde
beraadslaging. Ook in ander verband, namelijk in artikel 24 bij het
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bepaalde ten aanzien van besloten raadsvergaderingen, wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen beraadslagen en besluiten, maar
wordt heel algemeen gesproken van vergaderen. In de huidige gemeentewet is dat in de artikelen 49 en 50 nog wel het geval.
Artikel 60
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P. vroegen om een
reactie op het voorstel van de VNG om bij een staking van stemmen over
zaken de stem van de voorzitter direct te doen beslissen, zoals ook in de
huidige gemeentewet het geval is. Het lid van de fractie van de P.S.P. zou
daarentegen bij een herhaaldelijk staken van de stemmen niet de stem
van de voorzitter de doorslag willen laten geven, doch de kwestie ter
beslissing aan de raad willen voorleggen, die daarover desnoods in een
besloten vergadering zou kunnen besluiten.
Uit de twee zeer tegengestelde oplossingen die door de fracties
worden aangedragen blijkt reeds het spanningsveld dat in een regeling
voor het staken van stemmen besloten ligt. Het belang van een spoedige
besluitvorming vraagt om het snel doorhakken van knopen. Het belang
van een collegiale besluitvorming is bij een te snel doorhakken minder
gebaat. Blijken de meningen zodanig verdeeld dat de stemmen staken,
dan biedt uitstel van de definitieve besluitvorming de mogelijkheid tot
besluitvorming in een meer voltallig college dan wel tot heroverweging of
nader beraad. Veelal leidt dit laatste er toe dat van verschillende kanten
wat water in de wijn wordt gedaan en vervolgens wel tot een besluit kan
worden gekomen, zonder dat de voorzitter van zijn doorslaggevende stem
gebruik behoeft te maken. Zij het met enige vertraging - die overigens,
gelet op de vergaderfrequentie van het college, mee zal vallen - wordt er
dan toch een besluit genomen dat door de meerderheid van het college
wordt gedragen. Wij achten deze mogelijkheid'van een zo groot belang,
dat het belang van een snelle besluitvorming daarvoor moet wijken. Ook
bij de behandeling van artikel 5 1 , vierde lid, van de huidige Provinciewet
is in de memorie van antwoord op dit aspect de nadruk gelegd. Om die
reden werd toen gekozen voor de regeling die nu voor de nieuwe Gemeentewet wordt voorgesteld.
Wellicht ten overvloede kan nog worden gewezen op de weinig
aantrekkelijke rol van de voorzitter om bij een staken van de stemmen zijn
stem de doorslag te doen geven. Voor de goede verhoudingen binnen het
college van burgemeester en wethouders is het van belang dat de
voorzitter daarvan zo weinig mogelijk gebruik maakt en zo min mogelijk
wordt gedrongen in de positie van scheidsrechter in een politieke strijd.
In tegenstelling tot het lid van de fractie van de P.S.P. zijn wij van
mening dat het college zelf uiteindelijk tot een besluit moet komen en niet
gedwongen moet worden daarbij de hulp van de raad in te roepen.
Artikel 62
Naast hetgeen zij reeds in het algemene gedeelte van het voorlopig
verslag ten aanzien van openbaarheid, geheimhouding en informatieverstrekking hadden aangeroerd, vroegen de leden van de fractie van D66
zich af of het niet wenselijk zou zijn dat de raad de bevoegdheid wordt
gegeven te regelen dat van besluiten van het college van burgemeester
en wethouders kennisgeving wordt gedaan aan de raad en/of aan
commissies in plaats van alleen aan de raadsleden.
Het gaat in dit artikel om de bevoegdheid van de raad om in een
algemene regeling aan te geven welke besluiten van het college aan de
raadsleden zullen worden medegedeeld. Deze bevoegdheid wordt
uitdrukkelijk toegekend, omdat het onder het huidige regime niet mogelijk
is dat de raad eventueel tegen de zin van het college in een algemene
regeling treft ten aanzien van de informatieverstrekking over de besluiten
van het college aan de raadsleden.
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Er is gekozen voor het kennisgeven aan de leden van de raad in plaats
van aan de raad om te voorkomen dat besluitenlijstjes van het college van
burgemeester en wethouders op de lijst van ingekomen stukken moeten
worden geplaatst zoals ieder ander bij de raad ingekomen stuk. Het gaat
in vele gevallen om voor-informatie ten behoeve van raadsleden. Deze
leent zich niet voor vermelding op een voor ieder ter inzage liggende lijst
van ingekomen stukken.
De aan het woord zijnde leden drongen ook aan op het mogelijk maken
dat de algemene regels zich zouden uitstrekken tot commissieleden. Het
feit dat het om een algemene regeling gaat brengt beperkingen met zich
mee ten aanzien van de reikwijdte van die regeling. Ongetwijfeld zijn er
besluiten van het college van burgemeester en wethouders die de
werkzaamheden van één of meer commissies raken en die de commissieleden zouden moeten kennen om tot een goede besluitvorming in de
commissie te kunnen komen. In een algemene regeling is echter moeilijk
aan te geven van welke besluiten aan welke commissies mededeling zal
moeten worden gedaan. Het lijkt ons daarom de meest hanteerbare
oplossing dat in de algemene regeling slechts de informatieverstrekking
over collegebesluiten aan de raadsleden wordt opgenomen. Voor wat
betreft de informatieverstrekking aan commissieleden, niet tevens
raadslid zijnde, kan het aan de raad worden overgelaten te dien aanzien
een regeling op te nemen in het instellingsbesluit van de commissie. Is de
voorzitter van de commissie tevens wethouder, dan zou het ook aan de
voorzitter kunnen worden overgelaten om in overleg met het college te
bepalen welke besluiten de commissieleden ter informatie zullen worden
toegezonden. Voor de eventueel noodzakelijke geheimhouding wordt in
artikel 95 een regeling getroffen.
Hoofdstuk IV. De burgemeester
Artikel 63
Het lid van de fractie van het G.P.V. informeerde naar de redenen om
de burgemeesters te benoemen voor een termijn van zes jaren. Tevens
vroeg hij zich af waarom in het tweede lid «een door de regering gegeven
ambtsinstructie» wordt geïntroduceerd, wie tot het uitvaardigen van die
instructie bevoegd moet worden geacht en of de instructie niet in de
Provinciewet zou moeten worden geregeld. Bovendien was hem de
verhouding tot de in het vierde lid genoemde algemene maatregel van
bestuur niet geheel duidelijk.
In het algemene gedeelte van deze memorie hebben wij in antwoord op
daartoe strekkende vragen van de leden van de fracties van C.D.A. en
V.V.D. reeds aangegeven dat wij er aan hechten dat er na verloop van een
aantal jaren een vast beoordelingsmoment is voor het functioneren van
de burgemeester. Dit sluit overigens niet uit dat het functioneren van de
burgemeester ook in een eerder stadium aan een beoordeling kan worden
onderworpen. Voor een uitvoeriger motivering verwijzen wij naar paragraaf
3.3. van deze memorie.
Het moment van herbenoeming na het verstrijken van een termijn van
zes jaren, komt naai onze mening als vast beoordelingsmoment het
meest in aanmerking. De ook nu bestaande termijn van zes jaren achten
wij een redelijke. Daarmede wordt voldoende recht gedaan aan het
belang van de continuïteit in het plaatselijke bestuur. Voor de burgemeesters is het van belang dat er een goed doorstromingsbeleid wordt
gevoerd. Een met enige regelmaat terugkerende beoordeling van het
functioneren van de burgemeesters is daarvoor noodzakelijk.
In antwoord op de vragen van het lid van het G.P.V. ten aanzien van de
ambtsinstructie brengen wij het volgende onder de aandacht. De regels
die een commissaris van de Koningin in acht heeft te nemen bij de
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uitoefening van zijn rijkstaken kunnen, ingevolge het bepaalde in artikel
126 van de Grondwet, in een door de regering gegeven ambtsinstructie
die haar basis vindt in de wet, worden neergelegd. Artikel 180 van het
voorstel voor een nieuwe Provinciewet en het onderhavige artikel verschaffen die wettelijke basis. Naar onze mening is een algemene maatregel
van bestuur de juiste vorm en behoeft niet de gehele ambtsinstructie in
de wet te worden opgenomen.
Als in de wetgeving van een ambtsinstructie wordt gesproken, is er
sprake een rijkstaak die in de instructie zal worden geregeld. Dit kan
afhankelijk van de soort taak in verschillende wetten worden bepaald. Ten
aanzien van de taak van de commissaris bij burgemeestersbenoemingen
geschiedt dit vanzelfsprekend in de Gemeentewet. Rijkstaken van de
commissaris die vooral de provincies raken, zullen hun basis vinden in het
voorstel voor een nieuwe Provinciewet.
Uit het feit dat gesproken wordt over een door de regering gegeven
ambtsinstructie blijkt dat het de Kroon is, die de instructie voor de
commissaris der Koningin vaststelt. De algemene maatregel van bestuur
waarover het vierde lid spreekt, betreft niet een in de instructie geregelde
taak van de commissaris, maar de procedure voor de benoeming van
burgemeesters in het algemeen - voor zover de instructie daartoe nog
ruimte open laat - en zal te dien aanzien nadere regels kunnen inhouden.
Deze regels kunnen op meer onderwerpen dan de betrokkenheid van de
commissaris der Koningin betrekking hebben. Voor wat betreft de
uitvoering van deze algemene maatregel van bestuur is de commissaris
verantwoording schuldig aan de provinciale staten.
De commissaris vervult zijn taak bij de burgemeestersbenoemingen als
rijksorgaan. Het zou denkbaar zijn dat alle regels waaraan hij zich bij
burgemeestersbenoemingen te houden heeft, in de ambtsinstructie
worden opgenomen, zoals nu ook in belangrijke mate het geval is. Ter
uitvoering van de op 28 oktober 1982 aangenomen motie Koning/Van
der Sanden (kamerstuk 17 369, nr. 5) hebben wij besloten de belangrijkste
elementen van de benoemingsprocedure - ook wat de plichten van de
commissaris der Koningin betreft - in de wet zelf vast te leggen. In de
ambtsinstructie worden alleen nadere regels te dien aanzien opgenomen.
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of het niet wenselijk en
meer in overeenstemming met de gegroeide praktijk zou zijn om in het
derde lid vast te leggen dat de vertrouwenscommissie een recht op
inzage in de gegevens van alle burgemeesterskandidaten heeft. Het zou
daarbij vooral gaan om de gegevens van kandidaten die niet door de
eerste selectie door de commissaris der Koningin zijn gekomen. Voorts
zouden zij het «vertrouwelijk verslag» willen vervangen door een «vertrouwelijke aanbeveling» en tevens willen vernemen op welke gronden de
commissaris der Koningin van deze aanbeveling zou kunnen afwijken.
De leden van de S G P . f r a c t i e hadden geen behoefte aan de in het
derde lid opgenomen facultatieve bepaling ten aanzien van vertrouwenscommissies en bepleitten deze uit dereguleringsoverwegingen te schrappen.
Het lid van de P.S.P.-fractie was van mening dat de vertrouwenscommissie niet gedwongen moest worden zich te beperken tot de door de
commissaris der Koningin voorgestelde kandidaten. Ook nu zou dat
immers niet het geval zijn. Voorts zou een garantie moeten worden
ingebouwd dat alle raadsfracties het recht krijgen hun oordeel te geven
over de kandidaten. Overigens was het dit lid niet duidelijk waarom het
advies vertrouwelijk zou moeten zijn.
In antwoord op de vragen van de leden van de fracties van D66 en de
P.S.P. over de beperking van de rol van vertrouwenscommissies tot de
door de commissaris geselecteerde kandidaten, merken wij het volgende
op. De commissaris der Koningin is bij de selectie van kandidaten voor de
functie van burgemeester een belangrijke rol toegekend, omdat hij het
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meeste inzicht heeft in het benoemingsbeleid in de provincie en voorts de
benoeming in een breder kader kan beschouwen dan de leden van een
vertrouwenscommissie. Daarbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan
het aspect van carrière en doorstroming. Dit is een belangrijke reden
geweest om de beoordeling door de vertrouwenscommissie te beperken
tot door de commissaris geselecteerde kandidaten. Wij hebben er echter
geen bezwaar tegen dat niet-geselecteerde kandidaten zich eigener
beweging met de vertrouwenscommissie in verbinding stellen.
Anders dan het lid van de fractie van de P.S.P. zijn wij van mening dat
niet gesproken kan worden van een bij vertrouwenscommissies gegroeide
praktijk om ook andere kandidaten te horen. De vertrouwenscommissie
wordt overigens de bevoegdheid niet ontzegd om sollicitanten, die zich
buiten de selectie om tot de commissie wenden, te ontvangen. Zelfs kan
zij zich in de verdere procedure voor een van deze niet-geselecteerde
sollicitanten sterk maken. Het is wel de vraag of het in het belang van de
gehele procedure is als een vertrouwenscommissie ertoe over zou gaan
vele niet-geselecteerde sollicitanten te ontvangen.
Wij achten een wettelijke verplichting voor de raad om alle fracties deel
te laten uitmaken van de vertrouwenscommissie, zoals impliciet door het
lid van de P.S.P.-fractie wordt voorgesteld, niet gewenst en in strijd met
streven om de raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid zoveel
mogelijk ruimte te bieden. Essentieel is dat de commissie een zo breed
mogelijk vertrouwen van de raad geniet. Het is aan de raad te beoordelen
welke samenstelling daarvoor het meest geëigend is.
In antwoord op de suggestie van de leden van de D66-fractie om in het
derde lid «vertrouwelijk verslag» te vervangen door «vertrouwelijke
aanbeveling», verwijzen wij kortheidshalve naar paragraaf 3.3. van het
algemene gedeelte van deze memorie waar wij zijn ingegaan op een
overeenkomstige, in dat verband door de leden van de fractie van de
P.v.d.A. gedane, suggestie om de raad het recht toe te kennen een
niet-bindende aanbeveling uit te brengen. Wij zetten daar uiteen waarom
naar onze mening in het huidige systeem geen plaats is voor een recht
van aanbeveling van de raad bij burgemeestersbenoemingen. Overigens
kan het vertrouwelijk verslag veel weg hebben van een niet-bindende
aanbeveling. Veel hangt van de inhoud van dat verslag af. De op een
recht van aanbeveling gebaseerde vraag naar de gronden voor afwijking
daarvan, beschouwen wij hiermede tevens beantwoord.
De leden van de D66-fractie zouden graag zien toegelicht op welke
nadere regels in het vierde lid wordt gedoeld. Voorts waren zij van
mening dat de term «procedure» in dit verband niet voldoende bepaald is.
Het begrip «bij de benoeming te volgen procedure» duidt op het geheel
van procedurele handelingen dat ligt tussen het moment waarop besloten
wordt tot het openstellen van een burgemeestersvacature, en het
moment waarop het koninklijk besluit tot benoeming is uitgevoerd.
Verschillende elementen van deze procedure zijn in artikel 63 vastgelegd.
Omtrent alle elementen van de procedure kunnen - voor zover de
instructie daartoe de ruimte laat - op grond van het vierde lid nadere
regels worden gesteld. Door de plaatsing na het derde lid, is bij deze
leden wellicht enige verwarring ontstaan en werd een directe koppeling
aan één van de elementen van de benoemingsprocedure, te weten de
vertrouwenscommissie, verondersteld. De regels kunnen echter ook
andere elementen van de procedure betreffen, zoals bij voorbeeld de
gang van zaken rond de medische keuring of de accentuering van het
belang om extra aandacht te besteden aan vrouwelijke kandidaten.
De leden van de D66-fractie toonden zich evenals de leden van de
fractie van de P.v.d.A. voorstander van het in het vijfde lid opnemen van
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een procedure voor het horen van de raad bij herbenoeming van de
burgemeester.
Bij de behandeling van de vragen van de leden van de fractie van de
P.v.d.A in het algemene deel van deze memorie (paragraaf 3.3.), hebben
wij reeds aangegeven dat het naar onze mening voor een verantwoord
herbenoemingsbeleid van belang is, dat dit beleid wordt gebaseerd op
regelmatig terugkerende beoordelingen van de wijze waarop een burgemeester in een gemeente functioneert. Het opnemen van een procedure
voor het eens in de zes jaren horen van de raad te dien aanzien, staat
hiermede op gespannen voet. Mocht de raad van mening zijn dat de
burgemeester niet voldoende functioneert, dan lijkt het verstandig dat
niet wordt gewacht tot het moment van herbenoeming om dit aan de
commissaris der Koningin of aan ons kenbaar te maken. De raad heeft
immers altijd de mogelijkheid zich om welke reden dan ook tot de
commissaris van de Koningin te wenden. Naar onze mening is er geen
reden om de nu reeds aanwezige beoordelingsruimte van de raad in
wettelijke regels vast te leggen.
Artikel 64a
De leden van de fracties van D66 en P.S.P. stelden de eis van Nederlanderschap voor het ambt van burgemeester ter discussie. De leden van
de fractie van D66 vroegen om een nadere toelichting. Het lid van de
fractie van de P.S.P. zag geen reden om in dit opzicht andere eisen te
stellen aan de burgemeester dan aan de overige leden van het gemeentebestuur.
Wij herinneren de aan het woord zijnde leden eraan dat het vereiste
van Nederlanderschap voor de functie van burgemeester aan de orde is
geweest bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel 19 076,
betreffende de intrekking van de wet van 4 juni 1858, regelende de
benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen (Stb. 46),
alsmede bij de wijziging van de Wet arbeid buitenlandse werknemers
(Stb. 1978, 737). In de in februari 1987 uitgebrachte nota naar aanleiding
van het eindverslag (kamerstuk 19076, nr. 7, blz. 1-2) zijn de redenen
gegeven waarom de regering de nationaliteitseis voor het ambt van
burgemeester noodzakelijk acht. Allereerst werd erop gewezen dat de
burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde en
daartoe aan de politie bevelen kan geven. Vervolgens werden als redenen
genoemd dat hij als hoofd van de plaatselijke politie belast is met het
toezicht op vreemdelingen en dat hij in gemeenten waar geen commissaris
van gemeentepolitie is, belast is met de opsporing van strafbare feiten en
hij fungeert als hulpofficier van justitie. Wij zijn van mening dat om deze
redenen - die overigens door de Tweede Kamer werden onderschreven de nationaliteitseis voor de burgemeester gehandhaafd moet blijven.
Artikel 65
Deleden van de fractie van D66 hadden bezwaren tegen het voorgestelde
artikel. Zij waren van mening dat er een maximum termijn zou moeten
worden gesteld waarbinnen zou moeten worden voorzien in een volledig
beschikbare burgemeester. Daarop zou iedere gemeente aanspraak
moeten kunnen maken.
Uit de memorie van toelichting blijkt reeds dat ook wij er in het algemeen
geen voorstander van zijn dat iemand burgemeester is van meer dan één
gemeente. In bijzondere gevallen moet het naar onze mening echter
mogelijk zijn om tot een combinatie van burgemeestersfuncties te kunnen
besluiten. Wij denken bij voorbeeld aan de situatie waarin een herindeling
wordt voorbereid. In dat geval kan het met het oog op de rechtspositionele
consequenties soms aangewezen zijn om over te gaan tot een combinatie
van functies.
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Het noemen van een maximum-termijn is, zoals uit het genoemde
voorbeeld wel blijkt, niet goed mogelijk. Van geval tot geval moet worden
beoordeeld gedurende welke tijd een combinatie van burgemeestersfuncties gewenst is.
Artikelen 67 en 68
De leden van de fracties van P.v.d.A., D66 en S.G.P. verwezen naar hun
opmerkingen over nevenfuncties in respectievelijk het algemene deel van
het voorlopig verslag en in het artikelsgewijze deel, bij de artikelen 43 en
44.
Ook wij hebben in onze beantwoording deze systematiek aangehouden
en verwijzen dientengevolge naar paragraaf 3.3.3. van het algemene deel
van deze memorie en naar onze antwoorden op de bij de artikelen 43 en
44 gestelde vragen.
Aan het slot van paragraaf 3.3.3. is de aanvulling op artikel 68 toegelicht,
die voortvloeit uit de problematiek van de nevenfuncties van personen die
een openbaar ambt vervullen.
Artikel 72
De leden van de S.G.P.-fractie hechtten veel waarde aan handhaving
van het uitgangspunt dat de burgemeester zijn werkelijke woonplaats in
de door hem bestuurde gemeente heeft. Zij vroegen naar de redenen om
de ontheffingsmogelijkheden te verruimen en naar het aantal gevallen
waarin thans ontheffing is verleend. Daarbij zouden zij graag vernemen of
het om tijdelijke dan wel permanente situaties gaat.
Evenals de leden van de S.G.P.-fractie hechten wij eraan dat de
burgemeester, overeenkomstig het bepaalde in artikel 72, zijn werkelijke
woonplaats in de gemeente heeft. In een circulaire van 17 juli 1987 aan
de commissarissen der Koningin hebben wij hierop nog eens uitdrukkelijk
gewezen. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin naleving van de
verplichting niet direct na de aanvang van de ambtsperiode tot de
mogelijkheden behoort. Voor dit soort gevallen is de ontheffingsmogelijkheid in het tweede lid opgenomen. Het gaat om bijzondere gevallen die
incidenteel moeten worden beoordeeld. In augustus 1987 woonden 13
burgemeesters niet in hun gemeente. Op dit moment is geen burgemeester
permanent ontheven van de verplichting om in zijn gemeente te wonen.
Artikel 73
De leden van de fracties van V.V.D. en G.P.V. zagen de noodzaak van
het bepaalde in het eerste lid niet in, omdat het college van burgemeester
en wethouders zelf een vervangingsregeling zal hebben getroffen. Er is
dus steeds iemand die de verantwoordelijkheid van de burgemeester
draagt. Bovendien zal de commissaris der Koningin van de vervangingsregeling wel op de hoogte zijn gesteld.
Wij onderschrijven het standpunt van deze leden dat er, op grond van
de door het college getroffen vervangingsregeling, steeds iemand
verantwoordelijk zal zijn voor de uitoefening van de functie van de
burgemeester. Wij achten het evenwel noodzakelijk dat de commissaris
van de afwezigheid van de burgemeester op de hoogte wordt gesteld als
deze langer dan vijf dagen duurt dan wel zal duren. Daarbij zal de
commissaris der Koningin er tevens van in kennis worden gesteld hoe de
vervanging is geregeld en zal hij over de bereikbaarheid van de plaatsvervanger van de burgemeester worden geïnformeerd. In voorkomende
gevallen moet hij immers de plaatsvervanger op korte termijn kunnen
bereiken.
Op de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. betreffende de
samenhang met artikel 78, wordt bij artikel 78 ingegaan.
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Artikel 74
Als gevolg van een recente wijziging van artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1988, 229) zijn aan de in dat artikel voorkomende
opsomming twee onderwerpen toegevoegd, namelijk het onderzoek naar
de geschiktheid en de bekwaamheid, en de bescherming bij de arbeid.
Deze toevoeging was nodig in verband met de doorwerking in het
ambtenarenrecht van grondwettelijke bepalingen inzake grondrechten.
Gelet op de samenhang tussen artikel 74 van het onderhavige voorstel en
artikel 125 Ambtenarenwet 1929 is in de nota van wijziging artikel 74 in
overeenkomstige zin aangepast.
Artikel 76
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen zich naar
aanleiding van de suggestie van de VNG af of het niet beter zou zijn ook
de mogelijkheid van een ondertekeningsmandaat voor besluiten van de
burgemeester in de wet op te nemen.
De VNG dringt er in het commentaar «Naar een nieuwe Gemeentewet»
op aan in artikel 76 het ondertekeningsmandaat voor besluiten van de
burgemeester een wettelijke basis te bieden, ondanks de erkenning van
het bestaan van de algemene regel, dat voor een mandaat aan ondergeschikten geen wettelijke basis vereist is.
Naar onze mening wordt door de leden van de fracties van P.v.d.A. en
V.V.D. een aantal aspecten over het hoofd gezien. In de eerste plaats
regelt artikel 76 de ondertekening van besluiten, door een meerhoofdig
college genomen. Zonder een dergelijke regeling zou het onduidelijk zijn
wie de besluiten van de raad dan wel van het college van burgemeester
en wethouders zou mogen of moeten ondertekenen. Bij een besluit van
een eenhoofdig orgaan is bij voorbaat duidelijk, dat dat orgaan de
bevoegdheid heeft het eigen besluit te ondertekenen. Een uitdrukkelijke
regeling zou daarvoor dus overbodig zijn.
In de tweede plaats regelt artikel 76 tevens of en onder welke voorwaarden deze uitdrukkelijk toegekende ondertekeningstaak langs de weg
van mandaat aan een ander kan worden opgedragen. Uit het feit dat het
artikel wel in het tweede lid en niet in het eerste lid een mandateringsregeling bevat, moet worden afgeleid dat bij stukken die van de raad
uitgaan mandatering niet wordt toegestaan. De burgemeester of zijn
vervanger moeten in staat worden geacht deze taak zelf uit te voeren en
zo het stempel van authenticiteit op het raadsbesluit te drukken. Bij
besluiten van het college van burgemeester en wethouders ligt dat
anders, mede op grond van het grote aantal besluiten. Daarom wordt
mandaatverlening door de burgemeester aan een van de wethouders, aan
de gemeentesecretaris of aan andere gemeenteambtenaren mogelijk
gemaakt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het college met deze
mandaatverlening van de ondertekening van zijn besluiten instemt. Bij
besluiten van de burgemeester is het vanzelfsprekend dat hij deze zelf
ondertekent. Volgens de bestaande leer, die in de memorie van toelichting
uitvoerig is uiteengezet, kan hij evenwel zonder wettelijke basis zowel de
ondertekening als de afdoening van zijn besluiten opdragen aan ambtenaren. Het uitdrukkelijk in de wet vastleggen van een volgens de erkende
leer reeds zonder wettelijke basis bestaande bevoegdheid, is naar onze
mening dan ook niet nodig en heeft bovendien het bezwaar dat dit kan
leiden tot a contrario redeneringen.
Als reden voor het opnemen van een wettelijke basis voor het mandateren
door de burgemeester aan ambtenaren wordt ook wel aangevoerd, dat
het maar de vraag is of gemeenteambtenaren ondergeschikt zijn aan de
burgemeester. Zij worden immers niet door de burgemeester, maar door
de raad of door het college van burgemeester en wethouders benoemd
en ontslagen. Wij hechten eraan in dit verband duidelijk te maken dat er
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naar onze mening bij gemeenteambtenaren wel degelijk sprake is van
ondergeschiktheid aan zowel de burgemeester als aan het college en de
raad. Voor het beoordelen van de aanwezigheid van een ondergeschiktheidsverhouding is immers niet zozeer van belang wie de gemeenteambtenaren benoemt en ontslaat, maar hoe de positie van die gemeenteambtenaar in het ambtenarenreglement is geregeld. Hij wordt aangesteld als
ambtenaar in dienst van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam de
gemeente en is mitsdien ondergeschikt aan het bestuur van de gemeente.
Artikel 77
De leden van de fractie van D66 zouden het aan de burgemeester dan
wel aan de gemeenteraad willen overlaten te bepalen welke de onderscheidingstekenen van de burgemeester zijn en bij welke gelegenheden
die zullen worden gedragen.
Wij zijn van mening dat enige uniformiteit in dit opzicht gewenst is. Het
koninklijk besluit van 16 december 1852 dat ten aanzien van de onderscheidingstekenen van de burgemeester en ten aanzien van de gelegenheden waarbij deze moeten worden gedragen regels geeft, voldoet nog
steeds en geeft geen aanleiding tot problemen. Daarom wilen wij hiervoor
een wettelijke basis handhaven.
Artikel 78
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D., S.G.P. en G.P.V. wezen op
het vacuüm, dat kan ontstaan bij verhindering of ontstentenis van de
burgemeester op de dag dat de raad en het oude college van burgemeester
en wethouders zijn afgetreden en de nieuwe raad moet worden geïnstalleerd. Zij wezen in dit verband op het voorstel van de VNG tot het
opnemen van een derde lid. De leden van de fractie van de S.G.P.
haalden het artikel van dr.C.J. Verplanke in de Nederlandse Gemeente
van 14 maart 1986 aan. Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. leken
met hun verwijzing naar het commentaar van de VNG op de artikelen 73
en 78 dit probleem te willen aanroeren.
Wij onderkennen dat er een vacuüm kan optreden bij onstentenis of
verhindering van de burgemeester op de dag van de installatie van de
nieuwe raad. Artikel 78 geeft dan geen oplossing omdat de leden van de
raad en van het college van burgemeester en wethouders zijn afgetreden.
Is deze ontstentenis of verhindering van te voren bekend, dan kan de
commissaris der Koningin op grond van het bepaalde in artikel 79 in de
waarneming voorzien. Problemen kunnen echter rijzen bij een plotselinge
ontstentenis of verhindering van de burgemeester op de dag van de
installatie van de nieuwe raad. Artikel 79 biedt op die korte termijn dan
geen soelaas. De door de VNG voorgestelde oplossing schiet tekort
omdat er geen sprake is van een aftredende raad of van een aftredend
college. Met enkele wijzigingen in de door de VNG voorgestelde tekst kan
dit probleem echter worden ondervangen. Wij stellen in de nota van
wijziging voor een derde lid toe te voegen. Daarin wordt bepaald, dat bij
ontstentenis of verhindering van de burgemeester op de dag met ingang
waarvan de zittende raad is afgetreden, het ambt zal worden waargenomen
door een door het zojuist afgetreden college aan te wijzen afgetreden
wethouder. Bij ontstentenis van afgetreden wethouders zal het oudste lid
in jaren van de afgetreden raad het ambt kunnen waarnemen. Een en
ander totdat de nieuwe raad in de benoeming van de wethouders heeft
voorzien. Gelet op het zeer uitzonderlijke karakter van de situatie en op de
alsdan vereiste spoed, is het naar onze mening niet nodig te voorzien in
de mogelijkheid dat de afgetreden raad nog weer bijeenkomt om een
ander dan het oudste lid aan te wijzen als waarnemer.
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Artikel 79
De leden van de fractie van D66 achtten het eerste lid van dit artikel te
vaag. In de memorie van toelichting zou tenminste moeten worden
aangegeven onder welke omstandigheden de commissaris van deze
bevoegdheid gebruik zou kunnen maken en voor hoe lang. Bovendien zou
de raad daarbij moeten worden gehoord. Het lid van de fractie van de
P.S.P. zou de commissaris alleen op een daartoe strekkend verzoek van
de gemeenteraad bevoegd willen achten in de waarneming van de
burgemeester te voorzien.
Artikel 79 voorziet in een regeling voor gevallen waarin de commissaris
van mening is dat afgeweken moet worden van de normale regeling voor
de waarneming van de burgemeester, hetzij omdat deze in het concrete
geval niet voorziet, hetzij omdat er andere redenen zijn. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan waarneming door iemand van buiten de
raad als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ernstig verstoorde
verhoudingen binnen de raad of een uiterst slecht functioneren van een
college van burgemeester en wethouders in zijn geheel, kunnen aanleiding
zijn voor een ingrijpen van de commissaris. Maar ook de afwezigheid van
een geschikte vervanger van de burgemeester kan een reden zijn.
Vanzelfsprekend zal de commissaris van zijn bevoegdheid een terughoudend gebruik moeten maken en slechts in uiterste gevallen tot een
ingrijpen in de normale waarnemingsregeling moeten overgaan. Het is
echter niet goed mogelijk om in een algemene regeling aan te geven in
welke de gevallen de commissaris tot het gebruik maken van deze
bevoegdheid kan overgaan. Daarvoor zijn de uitzonderingssituaties te
divers en te onvoorspelbaar. In de bepaling dat ingrijpen van de commissaris «in het belang van de gemeente» moet zijn, ligt naar onze mening
een voldoende waarborg besloten.
Het is gebruikelijk dat de commissaris de gemeenteraad hoort, alvorens
tot een voorziening in de waarneming van de burgemeester op grond van
artikel 79 te besluiten. Op zichzelf is er niets op tegen om dit gebruik ook
in de wet te verankeren en de woorden «de raad gehoord» toe te voegen.
Een daartoe strekkend voorstel is in de nota van wijziging opgenomen.
Wij zouden de bevoegdheid van de commissaris echter niet willen
beperken tot gevallen waarin de gemeenteraad om zijn ingrijpen verzoekt.
Het kan voorkomen dat een gemeentebestuur zijn taken slecht regelt of
niet goed kan regelen, omdat er in de raad bij voorbeeld geen geschikte
kandidaat is die de functie van de burgemeester kan waarnemen. In beide
gevallen moet de commissaris kunnen ingrijpen. In het tweede geval zal
de raad daarom zelf wel verzoeken. In het eerste geval is dat minder
waarschijnlijk.
Het lid van het G.P.V. betwijfelde of in de memorie van toelichting wel
gesproken zou moeten worden van een vorm van positief toezicht. Zijns
inziens zou dan haast iedere burgemeestersbenoeming als positief
toezicht kunnen worden gekwalificeerd. In het algemene deel van het
voorlopig verslag werden ook door de leden van de fracties van C.D.A. en
S.G.P. vraagtekens gezet bij de kwalificatie «positief toezicht».
Wij zijn van mening dat een ingrijpen van de commissaris op grond van
artikel 79 als een vorm van toezicht kan worden gekwalificeerd. In
paragraaf 2.4. van deze memorie hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de
specifieke vorm van medebewind, die met de term positief toezicht wordt
aangeduid en die in artikel 115 zijn uitwerking vindt. Daarbij hebben wij
uiteengezet dat de term positief toezicht verwarring kan wekken en om
die reden beter niet meer kan worden gebruikt.
De bevoegdheid van de commissaris om af te wijken van de regeling
van de waarneming van de burgemeester, is zo'n vorm van medebewind.
Er is sprake van een concrete voorziening in de waarneming van het
burgemeestersambt op basis van de in artikel 79 van de Gemeentewet
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getroffen regeling. De benoeming van een burgemeester door de Kroon
kan echter niet als medebewind worden beschouwd.
Artikel 82
De leden van de fracties van V.V.D. en G.P.V. waren in navolging van
de VNG van mening dat dit artikel kon worden gemist. Het lid van de
fractie van het G.P.V. attendeerde daarbij op het feit, dat de raad wel met
zeer grote wijsheid van deze bevoegdheid gebruik zou moeten maken,
temeer daar de besluiten van de burgemeester in veel gevallen niet op
schrift zullen zijn gesteld.
De leden van de fractie van D66 zouden evenals bij artikel 62 ook
kennisgeving aan de leden van commissies mogelijk willen maken.
De strekking van dit artikel en van artikel 62 is tot uitdrukking te
brengen dat de raad het hoogste orgaan van de gemeente is. Om deze rol
goed te kunnen vervullen is het nodig dat de raad binnen bepaalde
grenzen (zie het tweede lid) alle relevante informatie van de andere
organen van het gemeentebestuur kan krijgen zonder daar in ieder
concreet geval uitdrukkelijk om te moeten vragen. Dit geldt zowel ten
opzichte van het college van burgemeester en wethouders als ten
opzichte van de burgemeester. Dat de burgemeester een aantal bevoegdheden exclusief tot de zijne kan rekenen, doet daar niet aan af. Ook ten
aanzien van deze bevoegdheden heeft de burgemeester een verantwoordingsplicht tegenover de raad. Om die controle waar te kunnen maken
kan het nodig zijn dat de raad door de burgemeester regelmatig van
bepaalde besluiten op de hoogte wordt gebracht. De raad zal uiteraard bij
het vaststellen van de lijst van besluiten waarover hij systematisch
geïnformeerd wenst te worden, rekening moeten houden met het
gegeven dat vele besluiten van de burgemeester niet op schrift zullen zijn
gesteld.
Hoofdstuk V. De commissies
Artikel 83
De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen op de belangrijke rol van
de commissies bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en
bepleitten daarom dat raadsminderheden naar evenredigheid in die
commissies vertegenwoordigd moesten zijn.
Ook door andere fracties is dit punt aangeroerd en wel bij artikel 93.
Het heeft onze voorkeur om deze vragen gezamenlijk bij artikel 93 te
behandelen, omdat daar de vaste commissies van advies aan het college
van burgemeester en wethouders aan de orde zijn. De gesignaleerde
problematiek doet zich vooral bij deze commissies voor.
Het lid van de fractie van de R.P.F, sprak zijn waardering uit voor de
uitgebreide mogelijkheden tot delegatie aan commissies, doch vroeg zich
af of de rechten van raadsminderheden hierbij wel voldoende waren
beschermd. Met name zag hij een probleem bij het recht op informatie in
het geval een fractie niet in een commissie is vertegenwoordigd en deze
commissie in de beslotenheid vergadert. Ook de leden van de D66-fractie
vestigden in het algemene deel van hun bijdragen in ruimer verband de
aandacht op dit aspect.
Het door deze leden gesignaleerde probleem kan zich naar onze
mening voordoen in het geval een of meer raadsfracties geen deel
uitmaken van een commissie en vertrouwelijke stukken van die commissie
niet aan de raad (dus ook niet onder de verplichting tot geheimhouding)
worden voorgelegd. Voor de overige gevallen is de regeling van artikel 25
in samenhang met de artikelen 62, 82, 168 en 180 toereikend. Ten
opzichte van commissies heeft de raad immers niet een wettelijk middel
als geformuleerd in de artikelen 62, 82, 168 of 180. Wel kan de raad op
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grond van artikel 83, tweede lid, bij de instelling van een commissie in dit
opzicht regels stellen. Bij de beantwoording van de bij artikel 25 gestelde
vragen hebben wij reeds beargumenteerd waarom wij van mening zijn dat
artikel 83 moet worden aangevuld met een verplichting voor de raad om
zich bij de instelling van een commissie ook te buigen over de problematiek
van de informatieverschaffing over vertrouwelijke commissiestukken aan
raadsminderheden, die niet in een commissie vertegenwoordigd zijn. In
de nota van wijziging wordt daarom voorgesteld een zinsnede aan het
tweede lid toe te voegen. Daarin wordt bepaald dat door de raad een
inzagerecht voor raadsleden geregeld moet worden voor stukken waaromtrent door een commissie geheimhouding is opgelegd. Inzage mag
slechts worden geweigerd in geval van strijd met het openbaar belang.
Artikel 86
De leden van de fracties van V.V.D. en G.P.V. alsmede de VNG, zagen
de noodzaak van het opnemen van dit artikel niet in. Op grond van
artikelen 83, tweede lid, of 84, tweede lid, zou de raad reeds een regeling
ter zake kunnen treffen. Voorts constateerden het lid van de G.P.V.-fractie
en de VNG dat het meestal niet de raad is, die op Arob-bezwaarschriften
beslist.
Wij onderschrijven de mening van voornoemde leden dat op grond van
de artikelen 83 en 84 reeds een regeling ter zake van de zogenaamde
beroep- en bezwaarschriftencommissies zou kunnen worden getroffen.
Desondanks is daarnaast een bijzondere, op de beroep- en bezwaarschriftencommssies toegesneden, bepaling noodzakelijk. Immers, zondereen
uitdrukkelijke bepaling zouden deze commissies, indien zij voor de raad
zijn belast met de voorbereiding dan wel het beslissen op beroep- en
bezwaarschriften, in beginsel gehouden zijn in het openbaar te vergaderen
ingevolge het bepaalde in artikel 84, tweede lid. In de memorie van
toelichting is uiteengezet dat dit met name vanwege het noodzakelijke
overleg «in raadkamer» niet steeds wenselijk is. Daarom wordt in artikel
86 de mogelijkheid geboden om voor de beroep- en bezwaarschriftencommissies af te wijken van de openbaarheidseis in artikel 84, tweede
lid, en kan een meer op de beroep- en bezwaarschriftencommissies
toegesneden openbaarheidsregeling worden getroffen.
Onder b. wordt een aanknopingspunt geboden voor de regeling van de
overige aspecten, die bij beroep- en bezwaarschriftencommissies uit de
raad bijzondere aandacht vragen en ten aanzien waarvan ook nadere
eisen worden gesteld in artikel 153.
Op zichzelf is de constatering van het lid van de G.P.V.-fractie juist.
Niet zo vaak wordt de raad geroepen te beslissen op een Arob-bezwaarschrift, meestal is dit het college van burgemeester en wethouders. Het
slot van de toelichting op artikel 86 suggereert naar onze mening echter
niet dat Arob-bezwaarschriftencommissies vaak voorkomen.
Anders dan de VNG zijn wij van mening, dat voor de behandeling van
de beroep- en bezwaarschriften door het college van burgemeester en
wethouders geen bijzondere bepaling noodzakelijk is. Het algemene
artikel 85 biedt voldoende ruimte. Er is immers geen dwingende openbaarheidseis in opgenomen.
Artikel 88
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en D66 sloten zich aan bij
de opmerkingen van de VNG betreffende de kiesrechtelijke complicaties
bij de rechtstreekse verkiezing van leden van deelraden. Eveneens in
navolging van de VNG drongen de leden van de fracties van P.v.d.A. en
V.V.D. aan op een schrappen van de woorden «van de raad» bij de
bevoegdheden, die aan de commissies kunnen worden overgedragen,
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omdat ook bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders
en van de burgemeester kunnen worden overgedragen.
Terecht signaleren de VNG en de leden van bovengenoemde fracties
het probleem van het niet van toepassina ziin van de verkorte beroepstermijnen die de Kieswet hanteert. In de Kieswet is, in verband met het spoedeisend karakter van de verkiezingsprocedures, voor vrijwel alle gevallen een
beroepsregeling getroffen die afwijkt van de algemene beroepsregeling in
de Wet Arob. De verkiezing van leden van deelgemeenteraden wordt in
gemeentelijke verordening geregeld. Deze kunnen zonder een
wettelijke basis niet van de algemene regeling van de Wet Arob
afwijken. Omdat ook wij van mening zijn dat de verkorte procedures van
de Kieswet eveneens van toepassing moeten kunnen zijn bij de verkiezing
van deelgemeenteraden, hebben wij in de nota van wijziging een aanvulling
op artikel 88 opgenomen. Daarin wordt bepaald dat de raad bij het
instellen van deelraden verplicht is voor de verkiezing daarvan een
verordening vast te stellen met, zoveel mogelijk, overeenkomstige
toepassing van de bepalingen van de Kieswet voor gemeenteraadsverkiezingen. Omdat wij het, met de VNG, zeer gewenst achten dat de regeling
van de verkiezing van deelgemeenteraden nauw aansluit bij de regels van
de Kieswet, geven wij de voorkeur aan het opleggen van een verplichting
boven het toekennen van een bevoegdheid. Het nu voorgestelde tweede
lid vormt de basis voor de gemeente om af te kunnen wijken van de
algemene regels van de Wet Arob, met name die inzake beroepstermijnen.
De woorden «zoveel mogelijk» duiden erop dat de raad bepaalde onderwerpen enigszins anders kan regelen dan de Kieswet doet, omdat een
regeling overeenkomstig de Kieswet niet strikt nodig is, zoals het vaststellen
van het tijdstip van de kandidaatstelling en daarmee het tijdstip van de
verkiezing zelf. Het bepaalde in hoofdstuk X van de Kieswet dient
evenwel onverkort van overeenkomstige toepassing te zijn op deelraadsverkiezingen. Hoofdstuk X regelt de strafbepalingen en bestempelt onder
meer een aantal strafbare feiten tot misdrijven. Wij menen dat er op dit
terrein, mede gelet op artikel 107, eerste lid, van de Grondwet, voor
afwijkende voorschriften vanwege de gemeente geen ruimte is.
Met het voorstel om de woorden «van de raad» te schrappen kunnen
wij niet instemmen. In artikel 88 wordt gesproken van «een zodanig
samenstel van bevoegdheden van de raad (...) dat zij als een algemeen
vertegenwoordigend orgaan moet worden aangemerkt». Bij de beoordeling
van de vraag of van een algemeen vertegenwoordigend orgaan moet
worden gesproken, staat de omvang van het pakket raadsbevoegdheden
dat aan de commissie wordt overgedragen, centraal. Alleen als een
aanmerkelijke hoeveelheid bevoegdheden van de raad is overgedragen,
kan gesproken worden van een algemeen vertegenwoordigend orgaan.
Voor de eerder genoemde beoordeling is niet relevant of daarnaast ook
bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en/of
van de burgemeester worden overgedragen. De mogelijkheid daartoe is
zeker aanwezig.
De leden van de fractie van D66 waren voorts van mening dat de
feitelijke ontwikkelingen op het gebied van de binnengemeentelijke
decentralisatie in Amsterdam en Rotterdam reeds verder waren voortgeschreden dan de voorgestelde wettelijke regeling, die zij overigens wel als
een verbetering ten opzichte van de huidige situatie kenschetsten. Zij
nodigden de regering uit om aan de hand van de ervaringen in genoemde
gemeenten te bezien of wellicht ook andere aanpassingen van het
voorliggende wetsvoorstel, dan wel van andere toepasselijke wetten
wenselijk zijn.
Een memorie van antwoord bij de Gemeentewet achten wij niet de
plaats om in te gaan op eventueel - op grond van ervaringen opgedaan in
deelgemeenteraden - wenselijke wijzigingen in andere wetten. Voor wat
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betreft de Gemeentewet zijn wij van mening dat juist de ervaringen in de
deelgemeenteraden hebben geleid tot de voorstellen die nu voorliggen.
Hierna, bij de artikelen 97 en 98, gaan wij dieper in op de rechtspositionele
aspecten van het lidmaatschap van een deelgemeenteraad en zullen te
dien aanzien enkele wijzigingen voorstellen.
De leden van de fractie van de S.G.P. achtten het gewenst dat meer
duidelijkheid wordt verschaft over de vraag of en in welke gevallen
deelgemeenteraden als algemeen vertegenwoordigende organen in de
zin van artikel 4 van de Grondwet moesten worden aangemerkt. Zij
vroegen zich daarbij af of het begrip «algemeen vertegenwoordigend
orgaan» in de huidige staatsrechtelijke verhoudingen niet primair van
toepassing was op lichamen van algemeen bestuur met een in beginsel
onbeperkte bevoegdheidsomschrijving. Bij deelgemeenteraden was
steeds sprake van toekenning van specifiek omschreven taken. Bovendien
waren zij er niet van overtuigd dat deelgemeenteraden, ook al waren zij
met meerdere taken toegerust, noodzakelijkerwijze als algemeen vertegenwoordigend orgaan zouden moeten worden beschouwd.
Vervolgens stelden zij de vraag of het waarborgkarakter van artikel 4
Grondwet niet meebrengt dat het oordeel over de vraag of van een
algemeen vertegenwoordigend orgaan moest worden gesproken, bij de
wetgever zou moeten berusten. Artikel 88 gaf naar hun mening geen
duidelijk criterium.
Bij de parlementaire behandeling van artikel 4 van de Grondwet is
gebleken dat, afgezien van de Staten-Generaal, als algemeen vertegenwoordigende organen in de eerste plaats zijn te beschouwen de algemene
besturen van provincies en gemeenten. Daarnaast moeten echter ook
algemene besturen op deelgemeentelijk niveau als zodanig worden
beschouwd, als hun takenpakket en bevoegdheden in belangrijke mate
overeenkomen met die van gemeenteraden. Of er sprake is van zodanig
zware bevoegdheden van een territoriale commissie dat van een algemeen
vertegenwoordigend orgaan moet worden gesproken, wordt in de eerste
plaats ter beoordeling van de gemeenteraad gelaten. Hier is duidelijk
enige marge voor interpretatie. Niet iedere commissie met redelijk zware
bevoegheden behoeft als algemeen vertegenwoordigend lichaam te
worden aangemerkt. Is er volgens de raad sprake van een algemeen
vertegenwoordigend orgaan, dan moeten ingevolge artikel 88 de leden
ervan rechtstreeks worden gekozen.
Een meer preciese wettelijke omschrijving van het begrip «algemeen
vertegenwoordigend orgaan» kan niet worden gegeven. Naar onze
mening wordt dat door artikel 4 van de Grondwet ook niet geëist. Wij
achten het een voldoende waarborg dat de Kroon in uiterste gevallen tot
schorsing en/of vernietiging van het besluit van de raad tot instelling van
een zodanige commissie kan overgaan als de raad aan een bepaalde
commissie ten onrechte het predikaat «algemeen vertegenwoordigend»
zou hebben verleend of onthouden. Hierdoor kan een zo eenduidig
mogelijke interpretatie van artikel 88 worden gewaarborgd.
Overigens zijn wij ook om een andere reden van mening dat het niet
wenselijk is dat de formele wetgever bepaalt wanneer van een algemeen
vertegenwoordigend orgaan moet worden gesproken. Artikel 128 van de
Grondwet legt de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot zwaardere
binnengemeentelijke decentralisatie nagenoeg geheel in handen van de
raad. Alleen bij gemeentelijke herindeling wordt het Rijk in dit opzicht nog
enige ruimte geboden. Het zou met deze gedachtengang in strijd zijn de
wetgever te laten bepalen in welke gevallen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan moet worden gesproken.
Het lid van de fractie van het G.P.V. zou er voorstander van zijn in
artikel 88 te spreken over deelgemeenteraden of wijkraden en deze
terminologie ook in de volgende artikelen te hanteren. Zijns inziens werd
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de leesbaarheid van de huidige artikelen door de vele verwijzingen
geschaad.
Wij kunnen enig begrip opbrengen voor deze suggestie, doch menen
die om de volgende reden niet te moeten overnemen. Uit hetgeen eerder
ten aanzien van artikel 88 werd gesteld, blijkt duidelijk dat er geen
preciese omlijning van het begrip algemeen vertegenwoordigend orgaan
is te geven. In de in de bepalingen gebruikte terminologie ligt daarom
noodzakelijkerwijs enige ruimte voor interpretatie besloten. Deze zou naar
onze mening verloren gaan als er in de wet gesproken zou worden van
deelgemeenteraden of wijkraden. Niet de naam, maar de inhoud is
volgens de Grondwet beslissend. Dit moet in de terminologie tot uitdrukking
komen.
Het lid van de fractie van de P.S.P. vroeg zich af of artikel 12, tweede
en vierde lid, van toepassing is op artikel 88.
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Artikel 88 heeft
betrekking op het actief kiesrecht voor commissies, die als een algemeen
vertegenwoordigend orgaan moeten worden aangemerkt. Artikel 12 heeft
daarentegen betrekking op het passief kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen.
Het kan zijn dat het aan het woord zijnde lid bedoelt te vragen of voor
de verkiezingen van deelgemeenteraden dezelfde regelingen betreffende
het actief en passief kiesrecht gelden als voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Voor het actief
kiesrecht vloeit dit voort uit artikel 88 en voor het passief kiesrecht uit
artikel 89. Concreet houdt dit voor niet-Nederlandse ingezetenen bij
deelraadsverkiezingen in, dat zij ingevolge dit wetsvoorstel het actief en
passief kiesrecht slechts zullen bezitten als zij dat eveneens bezitten voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zullen moeten voldoen aan de in
artikel B 1b van de Kieswet (artikel B 3 van het wetsvoorstel tot algehele
herziening van de Kieswet) en in artikel 12 van dit wetsvoorstel gestelde
eisen.
Artikel 90
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en D66 drongen er in
navolging van de VNG op aan de in dit artikel genoemde incompatibiliteiten
voor leden van commissies als bedoeld in artikel 88 uit te breiden met
«lid van de gemeenteraad». De leden van de fracties van de P.v.d.A. en
D66 vroegen zich met de VNG ook af of de term «daaraan ondergeschikt»
in het eerste lid, onder c, niet beter vervangen zou kunnen worden door
«die werkzaamheden ten behoeve van deze commissie verrichten».
Met de aan het woord zijnde leden zijn wij van mening dat het in
verband met de onafhankelijkheid van deelgemeenteraden niet gewenst
is dat leden van de deelgemeenteraad tevens lid van de gemeenteraad
zijn. In de nota van wijziging stellen wij voor het lidmaatschap van de raad
aan de in artikel 90, eerste lid, genoemde incompatibiliteiten toe te
voegen.
Van de wenselijkheid om het «daaraan ondergeschikt» te vervangen
door «die werkzaamheden ten behoeve van de commissie verrichten» zijn
wij minder overtuigd. Het zou een aanmerkelijke toename van de incompatibiliteiten met het lidmaatschap van een deelgemeenteraad met zich
brengen vanwege de onbepaaldheid van het begrip. Ook voor een
raadslid is er in de wet geen algemeen verbod opgenomen om werkzaamheden ten behoeve van het gemeentebestuur te verrichten. Slechts in een
aantal - in artikel 16 met name genoemde - gevallen is er sprake van een
al dan niet absoluut verbod.
Voor de zuiverheid van verhoudingen die hierbij in het geding is, is het
van belang dat de leden van de deelgemeenteraad niet in een afhankelijkheidsrelatie tot dat orgaan staan. Daarvan is alleen sprake als een lid door
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de deelgemeenteraad is aangesteld of door het gemeentebestuur, maar
van dit bestuur de opdracht heeft gekregen de deelgemeenteraad in
bepaalde taken bij te staan. In deze gevallen is er sprake van een ondergeschiktheidsrelatie van de ambtenaar tot de deelgemeenteraad. Het
incidenteel verrichten van werkzaamheden voor de deelgemeente, bij
voorbeeld het tengevolge van een gemeentelijk rayoneringssysteem
belast worden met het onderhoud van de plantsoenen in een deelgemeente,
brengt in het algemeen geen ondergeschiktheid aan de deelgemeenteraad
met zich mee en behoeft daarom niet te worden verboden.
Artikelen 93 en 94
De leden van de fracties van P.v.d.A. en S.G.P. vroegen om een
verduidelijking van het onderscheid tussen «vaste commissies van
advies» en «andere commissies van advies». De leden van de fractie van
de S.G.P. vroegen zich daarbij tevens af of de in artikel 94 bedoelde
categorie commissies uitsluitend de op tijdelijke basis ingestelde commissies betrof en in welke gevallen er sprake van een zodanige commissie
was. Het lid van de P.S.P.-fractie zou de instelling van dit soort commissies
volledig ter beoordeling van de raad willen laten.
In de artikelen 93 en 94 gaat het om commissies van advies aan het
college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester. Er
wordt in geregeld wie, onder welke voorwaarden, tot de instelling van de
commissies bevoegd is. Zonder deze uitdrukkelijke bepalingen zou het
instellen van deze commissies op grond van de artikelen 83 en volgende
zonder meer aan de raad zijn voorbehouden. Wij achten het niet gewenst
en bovendien in praktijk ook weinig efficiënt dat een college van burgemeester en wethouders of de burgemeester tegen zijn wil door de raad
voorgeschreven kan krijgen, dat hij voortaan op het aan hem toegekende
beleidsterrein zal worden geadviseerd door een vaste commissie of een
ad-hoc commissie van advies. Advisering is alleen dan zinvol als bij het
orgaan, waaraan het advies wordt uitgebracht, in beginsel ook de
bereidheid bestaat naar het advies te luisteren. Die bereidheid zal bij een
college van burgemeester en wethouders of een burgemeester, waaraan
door de raad een adviescommissie wordt opgedrongen, niet erg groot
zijn. Daarom wordt aan de instelling van vaste commissies van advies aan
het college of aan de burgemeester door de raad de voorwaarde verbonden
dat er een daartoe strekkend voorstel van het college of de burgemeester
is. Het voert naar onze mening te ver en belemmert de bestuurspraktijk
onnodig, als iedere niet- vaste adviescommissie ten behoeve van het
college of van de burgemeester door de raad zou moeten worden
ingesteld. Bovendien moet het naar onze mening aan het college van
burgemeester en wethouders en aan de burgemeester worden overgelaten
te bepalen door wie zij zich bij de hen toegedeelde taken willen laten
adviseren.
Het onderscheid tussen de commissies van artikel 93 en die van artikel
94 is vrij groot. In artikel 93 gaat het om commissies die voor onbepaalde
tijd, of althans voor de duur van de zittingsperiode van de raad, worden
ingesteld. Deze commissies hebben tot taak het college van burgemeester
en wethouders of de burgemeester op een ruim omschreven beleidsterrein
van advies te dienen. Het gaat hier om commissies wier werkzaamheden
die van de raad rechtstreeks of zijdelings in belangrijke mate kunnen
beïnvloeden. Daarom moet ook de raad deze commissies instellen. De
commissies worden tevens vaak belast met de advisering omtrent de
voorbereiding van de besluitvorming in de raad. Dit is de reden waarom
deze commissies in de meeste gevallen geheel of voor een belangrijk deel
uit raadsleden bestaan. In veel gemeenten wordt het gehele gemeentelijk
beleidsterrein - veelal langs de scheidslijnen van de portefeuilleverdeling
binnen het college van burgemeester en wethouders - over een aantal
vaste commissies van advies verdeeld.
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Artikel 94 heeft betrekking op alle commissies die niet onder artikel 93
vallen. Dit betekent dat het om niet vaste, dus tijdelijke commissies gaat.
De commissies adviseren het college van burgemeester en wethouders of
de burgemeester veelal op een beperkt, specifiek omschreven, taakgebied.
In de meeste gevallen gaat het om advisering door deskundigen. Raadsleden maken veelal geen of slechts in beperkte mate deel uit van deze
commissies. Zodra een college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester iets vaker dan zuiver incidenteel ten aanzien van een
bepaald beleidsonderdeel advies wil vragen aan een vast groepje deskundigen of bij een bepaald beleidsveld betrokkenen, is de instelling van een
dergelijke commissie voor de hand liggend.
De leden van de fracties van de P.v.d.A. en D66 constateerden dat bij
de voorbereiding van het beleid commissies een steeds belangrijker rol
zijn gaan spelen. De leden van de fractie van de P.v.d.A. meenden dat het
daarom essentieel is dat raadsminderheden naar evenredigheid in
dergelijke commissies vertegenwoordigd zijn en vroegen zich af of dit
niet wettelijk verzekerd diende te worden. Zij verwezen daarbij naar het
feit dat zich op dit punt nog wel eens problemen hebben voorgedaan,
zoals blijkt uit het arrest-Zevenbergen. Ook de leden van de fractie van
D66 constateerden dat het wel voorkomt dat raadsminderheden hetzij
van het lidmaatschap van een commissie worden uitgesloten, hetzij het
hun door samenvallende commissievergaderingen practisch onmogelijk
wordt gemaakt aan de vergaderingen deel te nemen. Een oplossing in de
richting van het zich in een commissievergadering laten vervangen door
een niet-raadslid, wordt niet in iedere gemeente geaccepteerd.
Wij onderschrijven de mening van de leden van deze fracties dat de rol
van commissies van advies bij de voorbereiding van het gemeentelijk
beleid de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen. De veranderde
positie van deze «voorportalen» van de raadsvergaderingen, komt in het
voorstel van wet, in het bijzonder in artikel 93, reeds enigszins tot
uitdrukking. Op grond van de ontwikkelingen die zich sinds 1980 hebben
voorgedaan, zijn wij met de aan het woord zijnde leden van mening dat er
reden is ten aanzien van de samenstelling van deze commissies een
wettelijke garantie voor raadsminderheden op te nemen. Op grond van de
volgende overwegingen - waarbij de problemen die zich in Zevenbergen
hebben voorgedaan zeker een rol hebben gespeeld - zijn wij tot dit
standpunt gekomen.
In 1980 nam de gemeenteraad van Zevenbergen het besluit de
samenstelling van de vaste commissies van advies en bijstand te wijzigen,
met als kennelijke bedoeling om de leden van één fractie buiten de
commissies te houden. In de daarop volgende rechtsgang is gebleken,
dat het corrigeren van evidente misstanden op het gebied van de - ook
naar ons idee gewenste - globale afspiegeling van de samenstelling van
de raad als geheel in die van de commissies, niet onmogelijk is. Wij
verwijzen daarvoor naar de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State van 15 januari 1981, OB 1981, III 2.2.7. Ook in de
toekomst kunnen zich vergelijkbare problemen voordoen. In dezelfde
procedure is evenwel gebleken, dat het zeer twijfelachtig is of tegen een
besluit van de raad tot samenstelling van een vaste commissie van advies
wel Arob-beroep mogelijk zal zijn. Op grond van artikel 5, sub k, van de
Wet Arob worden benoemingsbesluiten immers van de Arob-rechtsgang
uitgesloten. Gaat het niet om een concrete benoeming maar om een
meer algemeen instellingsbesluit, dan zal een dergelijk besluit veelal
moeten worden aangemerkt als een besluit van algemene strekking en is
uit dien hoofde niet vatbaar voor Arob-beroep. Bij nader inzien achten wij
het om die reden wenselijk dat bij de bepalingen omtrent genoemde
vaste commissies van advies niet alleen voorschriften worden gegeven
ten aanzien van de openbaarheid en de toegankelijkheid van stukken en
vergaderingen, maar ook ten aanzien van de samenstelling.
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In de nota van wijziging wordt voorgesteld aan artikel 93 een derde lid
toe te voegen. Daarin wordt gesproken van een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. De
bepaling heeft tot doel een zekere spreiding over de raadsfracties van de
zetels in vaste commissies van advies te bewerkstelligen. Zij heeft echter
niet de bedoeling onder alle omstandigheden voor te schrijven dat alle
raadsfracties in alle vaste commissies van advies vertegenwoordigd
moeten zijn. Dit kan onder omstandigheden te ver voeren, met name
wanneer de raad een groot aantal (zeer) kleine fracties kent.
Wij voelen er niet voor in de Gemeentewet een bepaling op te nemen
die de raad zou verplichten tot het toelaten van niet-raadsleden als
vervangers van raadsleden, die verhinderd zijn de vergadering van een
commissie bij te wonen. Wij willen het aan de raad overlaten hierin zijn
eigen weg te kiezen. Het hangt sterk van de plaatselijke omstandigheden
af of aan een dergelijke voorziening behoefte wordt gevoeld. Op zichzelf
bestaat er vanuit gemeenterechtelijk oogpunt bezien geen bezwaar tegen
het aan een niet-raadslid toekennen van het lidmaatschap van een vaste
commissie van advies. De bezwaren die ertegen worden aangevoerd zijn
veel meer van politieke aard. Kleinere fracties zouden op die manier een
wel eens onevenredig zware invloed op het gemeentelijk beleid kunnen
uitoefenen. Wij tillen aan dit argument niet zo zwaar. Het gaat in de
artikelen 93 en 94 immers steeds om commissies, die slechts kunnen
adviseren. De uiteindelijke besluiten worden door de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen.
Deze mogen ieder voor hun terrein voldoende in staat worden geacht de
uitgebrachte adviezen politiek te wegen.
Artikel 95
Voor de beantwoording van de door de leden van de fractie van D66
ten aanzien van de openbaarheid en geheimhouding gestelde vragen
verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van het algemene deel van deze memorie
van antwoord en naar de beantwoording van de bij artikel 25 gestelde
vragen.
Hoofdstuk V I . Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de
leden van de raad en de commissies
Artikel 97
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat de
bezoldiging van raadsleden analoog aan de bezoldiging van wethouders
in artikel 43 diende te worden geredigeerd.
Het lid van de fractie van de P.S.P. drong er op aan dat in een algemene
maatregel van bestuur de professionalisering van het raadslidmaatschap
in de grootste gemeenten zou worden geregeld, met de daaraan verbonden
wachtgeldregelingen, pensioenrechten en premiebetalingen.
In paragraaf 3.1.5. hebben wij reeds uiteengezet dat het karakter van
de vergoeding aan raadsleden een ander is dan dat van de bezoldiging
van wethouders. De wethouder ontvangt een bezoldiging om hem
financieel in staat te stellen zich voor het geheel of voor een deel vrij te
maken uit zijn hoofdbetrekking. Voor het raadslidmaatschap geldt dat
deze functie naast een functie in het maatschappelijke leven moet kunnen
worden vervuld. De vergoeding heeft dan ook het karakter van een
vergoeding wegens gederfde inkomsten en een vergoeding voor gemaakte
kosten. Het is om die reden dat de redactie van artikel 97 verschilt van
die van artikel 43. De regering ziet geen reden om de redactie van artikel
97 aan te passen aan die van artikel 43.
De specifieke positie van het raadslid in de grootste gemeenten wordt
door het lid van de P.S.P. fractie geaccentueerd. In hoofdstuk 3 van deze
memorie wordt hierop nader ingegaan.
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Artikel 98
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. bepleitten in navolging
van de VNG, dat leden van het dagelijks bestuur van deelgemeenteraden
in Amsterdam en de voorzitters van deelgemeenteraden in Rotterdam
voor de vervulling van hun functie een salaris zouden ontvangen dat
ongeveer gelijk is aan de wedden van wethouders in gemeenten van
vergelijkbare grootte. In plaats van vergoeding zou voor deze gevallen in
artikel 98 over bezoldiging moeten worden gesproken.
Wij zijn met de leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. van mening
dat het karakter van de betaling aan de leden van het dagelijks bestuur
van een deelgemeenteraad dezelfde is als de betaling aan de leden van
het dagelijks bestuur van een gemeente. Het is dan ook beter in zo'n
situatie een eenduidige term aan te houden. De door deze leden en de
VNG voorgestelde wijziging is in de nota van wijziging opgenomen.
Het lid van de fractie van het G.P.V. had moeite met het toekennen van
vaste vergoedingen aan leden en dagelijks bestuurders van deelgemeenteraden. Raadsleden en wethouders van gemeenten met deelgemeenteraden zouden minder moeten ontvangen dan hun collegae in gemeenten
van vergelijkbare grootte, waarin niet met deelraden wordt bestuurd.
Anders zou er sprake zijn van hetzij een relatieve overbetaling van
raadsleden en wethouders in gemeenten met deelgemeenteraden, hetzij
van een kennelijk niet tot taakverlichting leidende aanwezigheid van
deelgemeenteraden en dus tot een verhoging van bestuurskosten.
Binnengemeentelijke functionele en territoriale decentralisatie heeft
niet alleen ten doel het verminderen van de werkbelasting van de gemeenteraden, maar tevens om in de (grotere) gemeenten de afstand
tussen de burgers en het bestuur te verminderen en de spreiding van de
bestuursmacht te bevorderen. Met het instellen van deelgemeenteraden
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan deze doelstelling. Niet altijd
behoeft het instellen van deelgemeenteraden te leiden tot een reductie
van de omvang van de werkzaamheden van de gemeenteraad. Wel komt
het accent van de werkzaamheden van de gemeenteraad anders te
liggen. De raad zal zich meer met de hoofdlijnen van het beleid van de
gehele gemeente kunnen gaan bezig houden. Dit behoeft zeker niet tot
een vermindering van omvang en kwaliteit van het raadswerk te leiden en
mitsdien ook niet tot een lagere vergoeding.
Artikel 101
De leden van de fractie van het C.D.A. drongen aan op het opnemen
van een nieuw artikel, waarin een plicht tot openbaarmaking van de
(neven)functies van raadsleden zou zijn verankerd.
Mede in het licht van de discussie over dit onderwerp met de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer op 10 december
1987 over de nevenfuncties van personen die een openbaar ambt
bekleden, merken wij het volgende op. Het voorliggende voorstel schrijft
openbaarmaking van nevenfuncties voor voor personen die hun hoofdfunctie vinden in het gemeentelijk bestuur. Van raadsleden kan dit niet
worden gezegd. Het raadslidmaatschap is immers geen hoofdfunctie. Wij
zijn dan ook geen voorstander van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van de hoofdfuncties van raadsleden. Dit neemt uiteraard
niet weg dat wij het toejuichen als op gemeentelijk vlak een zo groot
mogelijke openheid op dit punt zou worden betracht.
Artikel 103
De leden van de D66-fractie zouden de voordracht van het college van
burgemeester en wethouders willen vervangen door een aanbeveling,
zoals ook nu het geval is in artikel 102 van de Gemeentewet.
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De reden om de aanbeveling van het college van burgemeester en
wethouders in de huidige Gemeentwet te vervangen door een voordracht
van dat college, is gelegen in het feit dat de secretaris in zijn dagelijks
werk het meest samenwerkt met het college van burgemeester en
wethouders. Daarom vinden wij meer invloed van het college op de
benoeming van de secretaris wenselijk. De VNG deelt deze mening. De
secretaris is ook secretaris van de raad. Een goede relatie tussen gemeenteraad en secretaris is ook van groot belang. Dit aspect komt naar
onze mening voldoende duidelijk tot uitdrukking in de taak van de raad
om de secretaris te benoemen. Wij vinden het essentieel dat de raad bij
de benoeming enige keuzevrijheid houdt en nemen om die reden het
voorstel van de VNG om mogelijk te maken dat de raad op basis van een
enkelvoudige voordracht tot benoeming overgaat, niet over.
Artikel 105
De leden van de fracties van C.D.A., V V D . , S.G.P. en G.P.V. twijfelden
met de VNG aan de noodzaak de bezoldiging van de gemeentesecretaris
op centraal niveau bij algemene maatregel van bestuur te regelen. Zij
zagen hier een taak voor de gemeenteraad weggelegd. De fractie van de
V.V.D voerde ter argumentatie aan dat het salarisbeleid toch een zaak van
de werkgever, in casu de gemeenteraad, is. De leden van de fractie van
de S.G.P. achtten de bestaande overlegstructuur inzake arbeidsverhoudingen een voldoende waarborg voor evenwichtige bezoldigingsverhoudingen.
Door de aan het woord zijnde leden wordt de gemeenteraad terecht
verantwoordelijk gesteld voor de bezoldiging van het gemeentepersoneel.
Hieraan behoeft echter naar onze mening niet de conclusie te worden
verbonden dat de bezoldiging van de secretaris ook door de raad moet
worden geregeld. Voor een gecoördineerd bezoldigingsbeleid is het van
belang dat er enige normering in de centrale regelgeving blijft. Omdat de
functie van gemeentesecretaris in het algemeen de zwaarste binnen het
ambtelijk apparaat is, fungeert deze als ijkfunctie. In het kader van de
herziening van de zogenaamde Ubink-normen per 1 januari 1981, zijn de
gemeenten voer de bezoldiging van bestuurders en personeel ingedeeld
in elf inwonersklassen en gelden er toetsingsnormen voor de salariëring
van gemeentesecretarissen. Die normen houden in dat voor de gemeentesecretarissen per inwonersklasse een rijkssalarisschaal is vastgesteld.
Deze schaal is richtinggevend voor de salariëring - op basis van individuele
functiewaardering - van het personeel. Wij hechten eraan deze situatie te
handhaven omdat op deze manier een relatie wordt gelegd tussen de
salarisopbouw bij het Rijk en er geen onevenwichtigheden kunnen
ontstaan. De beoogde algemene maatregel van bestuur zal naar onze
mening het stramien voor de toepasselijke salarisschalen en overige
bezoldigingsregels moeten bevatten en daarbij zoveel mogelijk ruimte
moeten bieden aan gemeentebesturen om binnen deze grenzen tot
individuele salaristoekenning over te gaan.
Artikel 108
De leden van de fracties van C.D.A., S.G.P., G.P.V. en R.P.F, waren
evenals de VNG van mening dat de essentiële functies van de secretaris
nog onvoldoende in dit artikel tot uitdrukking kwamen en dat de secretaris
met name de bevoegdheid moest krijgen om het ambtelijk apparaat
aanwijzingen te geven. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen
om een reactie op deze suggestie. Het lid van de fractie van het G.P.V.
wees er nog op dat de raad de bevoegdheid van de secretaris om
aanwijzingen te geven in de instructie zou kunnen begrenzen.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. bepleitten - onder verwijzing
naar hetgeen de Wiardi Beckmanstichting te dien aanzien had gerappor-
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teerd - een aanvulling op artikel 108, waarin de raad de bevoegdheid zou
worden toegekend om voor een andere ambtelijke organisatiestructuur te
kiezen. Deze zou dan bij gemeentelijke verordening moeten worden
geregeld. Op deze wijze zou op verantwoorde wijze een differentiatie in
de ambtelijke structuur mogelijk worden gemaakt en de Gemeentewet
niet als keurslijf werken.
Wij zijn van mening dat het van groot belang is dat de raad als hoofd
van de gemeente, in nauw overleg met het college en het ambtelijk
apparaat, de ambtelijke organisatiestructuur naar eigen behoefte kan
modelleren. De praktijk heeft uitgewezen dat in de verschillende gemeenten
verschillende antwoorden worden gegeven op de vraag naar een meer
flexibele en meer klantgerichte organisatie van het gemeentelijke apparaat.
In grote lijnen kunnen twee belangrijke organisatiemodellen worden
onderscheiden. In het ene model is de secretaris in belangrijke mate de
spil van de ambtelijke organisatie. Hij is voorzitter van een managementteam en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van
het apparaat. In het andere model is er sprake van een meer concemachtige opzet van de ambtelijke organisatie, waarin naast een kleine
secretarie een aantal geïntegreerde, zeer zelfstandige, sectoren opereren.
De rol van de gemeentesecretaris is in dit organisatieschema enigszins
teruggedrongen ten gunste van de directeuren van de sectoren. Tussen
beide uitersten zijn vele varianten denkbaar en ook tot ontwikkeling
gekomen.
Wij zijn evenals de leden van de fractie van de P.v.d.A. van mening, dat
het in de eerste plaats de taak van de raad is om te bepalen welke
organisatiestructuur het meest in aanmerking komt voor zijn gemeentelijk
apparaat en dat de raad ook de vrijheid moet hebben deze vorm te geven.
Binnen de in het wetsvoorstel aangegeven grenzen is dit onzes inziens
ook heel goed mogelijk. Het zou met deze gedachte in strijd zijn aan de
raad voor te schrijven dat de gemeentesecretaris in ieder geval de spil
van het apparaat moet zijn. Dit zou het geval zijn als in artikel 108 zou
worden vastgelegd dat de gemeentesecretaris de ambtenaren aanwijzingen
kan geven.
Geheel anders is het naar ons oordeel gesteld met het recht om
inlichtingen in te winnen bij de aan het college van burgemeester en
wethouders ondergeschikte ambtenaren. Zonder een dergelijk recht zou
de secretaris zijn taak om de raad, het college, de burgemeester en de
commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde te staan, niet kunnen
waar maken. Anders dan de VNG zijn wij van mening dat het recht om
inlichtingen te vragen zich slechts behoeft uit te strekken tot de aan het
college van burgemeester en wethouders ondergeschikte ambtenaren.
Het feit dat er in de laatste jaren een tendentie is belangrijke ambtenaren
door de raad te laten benoemen, doet daaraan niet af. Immers, het
benoemd worden door de raad impliceert niet dat er een hiërarchische
lijn tot de raad ontstaat en dat de ambtenaren alleen aan de raad en niet
aan het college van burgemeester en wethouders ondergeschikt zouden
zijn. De ambtenaren zijn ondergeschikt aan het gemeentebestuur. Dit
betekent in de praktijk dat de ambtenaren voor hun werkzaamheden aan
het college ondergeschikt zijn, dat immers met het dagelijks bestuur is
belast. Voor zover de werkzaamheden geschieden op het terrein van de
burgemeester zijn de ambtenaren aan de burgemeester ondergeschikt.
Ook bij artikel 76 zijn wij op de ondergeschiktheidsproblematiek ingegaan.
De leden van de D66-fractie stelden in navolging van de VNG voor de
raad de bevoegdheid te geven om op andere wijze in de ondersteuning
van deelgemeenteraden te voorzien.
Voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning van deelgemeenteraden
verwijzen wij naar hetgeen wij over ambtelijke ondersteuning in het
algemeen hebben opgemerkt in paragraaf 3.1.6.. De aldaar omschreven
rol van de gemeentesecretaris komt ook de secretaris van de deelgemeente
toe.
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De leden van de fracties van G.P.V. en R.P.F, waren van mening dat de
functie van de secretaris als hoofd van de secretarie in de wet zou
moeten worden verankerd. Tevens zou de coördinerende taak van de
secretaris vereisen, dat deze kan beschikken over een adequaat - wellicht
klein - ambtelijk apparaat. Het lid van de R.P.F, fractie zou overeenkomstig
de aanbevelingen van de Nederlandse Bond van Gemeente Ambtenaren
in het eerste lid opgenomen willen zien, dat de secretaris voor het
doelmatig functioneren van de gemeentelijke organisatie waakt en dat
het college van burgemeester en wethouders de indeling van die organisatie
bepaalt, gehoord de secretaris.
Uit hetgeen in het voorgaande reeds is opgemerkt, kan worden afgeleid
dat wij de raad zoveel mogelijk ruimte willen bieden de eigen ambtelijke
organisatiestructuur vorm te geven. Het wettelijk verankeren van de
coördinerende taak van de gemeentesecretaris en de daar nauw mee
samenhangende secretariële ondersteuning passen daarbij niet. Overigens
zijn wij wel van mening dat uit het feit dat de wet voorschrijft dat er een
secretaris moet zijn, volgt dat vanzelfsprekend deze secretaris op
ondersteuning moet kunnen rekenen. In de memorie van toelichting is dit
reeds gesteld. Een zorgplicht als door het lid van de R.P.F.-fractie
voorgesteld achten wij om dezelfde reden niet zinvol.
Wij vinden het zo vanzelfsprekend dat een college van burgemeester
en wethouders de secretaris hoort bij het voorbereiden van de besluitvorming over de ambtelijke organisatie, dat wij om die reden een uitdrukkelijke
wettelijke bepaling niet nodig achten. In artikel 108 is bovendien reeds
bepaald dat de secretaris onder meer het college bij de uitoefening van
zijn taak terzijde staat. De voorbereiding van de besluitvorming over de
ambtelijke organisatie valt zonder enige twijfel onder de taakomschrijving.
Voorts zouden de leden van de fracties van C D A . en S G P . uitdrukkelijk
in de wet willen blijven vastleggen dat de raad de instructie voor de
secretaris vaststelt.
Het gehele systeem van de nieuwe Gemeentewet is gebaseerd op de
gedachte dat de raad zoveel mogelijk ruimte wordt geboden te regelen
waaraan behoefte wordt gevoeld. Tevens wordt er in de nieuwe Gemeentewet van uitgegaan dat de positie van de gemeentesecretaris slechts in
de wet wordt verankerd voor zover dat nodig is. Uit de algemene taakonv
schrijving van de raad, gekoppeld aan het feit dat de raad de secretaris
benoemt, volgt dat de raad ook de bevoegdheid heeft een instructie voor
de secretaris op te stellen. Het tegendeel mag niet uit de afwezigheid van
een uitdrukkelijke bepaling worden afgeleid. Wij willen de raad echter niet
tot het vaststellen van een instructie verplichten.
De leden van de S.G.P.Tractie drongen er voorts op aan de beëdiging
van de secretaris ook in dit wetsvoorstel te verankeren.
Het streven naar soberheid in de aan de gemeentesecretaris gewijde
wettelijke bepalingen, verzet zich tegen het opnemen van een aparte
bepaling voor de beëdiging van de secretaris.
Wij kunnen instemmen met de opmerking van het lid van de G.P.V.Tractie
dat het te ver zou voeren in de wet vast te leggen, dat de secretaris ten
opzichte van raadsminderheden en individuele raadsleden een specifieke
taak heeft ervoor te zorgen dat zij de informatie krijgen, die zij in hun
functie nodig hebben.
Anders dan het aan het woord zijnde lid zijn wij van oordeel dat de taak
van de secretaris met betrekking tot de informatieverstrekking aan
individuele raadsleden niet uitdrukkelijk in een instructie voor de secretaris
behoeft te worden opgenomen. Deze taak vloeit voort uit de algemene
opdracht aan de secretaris om de raad, en dus ook de individuele raadsleden, terzijde te staan (artikel 188, eerste lid).
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Aan de problematiek van de informatieverstrekking aan individuele
raadsleden hebben wij meer uitvoerig aandacht besteed in paragraaf
3.1.6. en bij de artikelsgewijze behandeling van artikel 25.

TITEL I I I . DE BEVOEGDHEID V A N HET GEMEENTEBESTUUR
Hoofdstuk V I I I . Algemene bepalingen
Artikel 113
De leden van de fracties van C D A . , V.V.D., D66 en G.P.V. pleitten
ervoor de redactie van artikel 113, eerste lid, aldus te wijzigen dat deze
bepaling nauw aansluit bij artikel 124, eerste lid, van de Grondwet.
In paragraaf 4.1. van deze memorie hebben wij aangegeven dat wij,
met de leden van de fracties die dit onderwerp ter sprake brachten, van
oordeel zijn dat artikel 113, eerste lid, gewijzigd dient te worden in de
door die leden bepleite zin.
De leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. achtten het, evenals de
VNG, gewenst in een wettelijke bepaling tot uitdrukking te brengen, dat
de bijzondere wetgever slechts in uiterste noodzaak en gemotiveerd van
het gemeentewettelijk kader mag afwijken.
In paragraaf 1.4. van deze memorie hebben wij uiteengezet waarom
wij, hoewel wij van mening zijn dat de bijzondere wetgever niet dan
uitdrukkelijk en goed gemotiveerd van een algemene wet mag afwijken,
geen aanleiding zien deze regel expliciet in de Gemeentewet vast te
leggen. Graag verwijzen wij de aan het woord zijnde leden naar deze
uiteenzetting.
De leden van de V.V.D. fractie poneerden de stelling dat, indien de
gemeente in medebewind wordt geroepen, de gemeenteraad dient te
bepalen welk orgaan belast zal worden met de medebewindstaak. Zij
meenden dat deze regel in de Gemeentewet zou dienen te worden
opgenomen.
Naar wij menen gaat deze stelling te ver, omdat zij tot een veelheid van
raadsbesluiten leidt waarvan een deel eigenlijk onnodig is. De medebewindswetgever houdt thans namelijk reeds in hoge mate rekening met de
competentieverdeling tussen de gemeentelijke bestuursorganen, zoals
die in het onderhavige wetsvoorstel is vastgelegd. Dat wil zeggen dat de
raad belast wordt met het nemen van de belangrijkste beleidsbeslissingen
en met het maken van verordeningen. Aan burgemeester en wethouders
worden veelal de voorbereidende en uitvoerende taken, alsmede het
dagelijks bestuur opgedragen. Wij verwachten niet dat, als het geheel
aan de gemeenteraad zou worden overgelaten te bepalen welk orgaan
met de medebewindstaak belast zal worden, dit in de praktijk tot een
wezenlijke andere taakverdeling zou leiden dan nu in het voorstel voorzien.
Uit dien hoofde hebben wij geen behoefte aan een wetsbepaling als door
de leden hier aan het woord gesuggereerd.
Artikel 114
De leden van de fracties van C.D.A. en G.P.V. constateerden dat
differentiatie in medebewindsregelingen zonder wettelijke bepaling nu
reeds mogelijk is. De leden van de C.D.A. fractie verbonden daaraan de
conclusie dat de voorgestelde wettelijke bepaling overbodig is. Het lid
van de G.P.V.-fractie was van mening dat een bepaling in de Gemeentewet
wel zinnig zou kunnen zijn mits deze niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
De voorgestelde bepaling schoot naar zijn mening op dit punt tekort.
Alleen in het kader van medebewind zou differentiatie mogelijk moeten
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zijn. De toelichting zou differentiatie in de autonome sfeer ten onrechte
niet uitsluiten. Bovendien zou het artikel niet in negatieve zin gebruikt
moeten kunnen worden, namelijk om bepaalde groepen gemeenten een
aantal mogelijkheden te onthouden.
Terecht constateerden de aan het woord zijnde leden dat de wetgever
ook zonder uitdrukkelijke bepaling in de Gemeentewet kan differentiëren
tussen gemeenten. Toch is er naar onze mening reden om in de Gemeentewet een bepaling met die strekking op te nemen. Daaruit blijkt immers
dat in de Gemeentewet weliswaar wordt uitgegaan van een in hoofdlijnen
uniform voorgeschreven bestuursinrichting, maar dat tegelijkertijd ruimte
wordt gelaten voor het maken van onderscheid naar groepen van gemeenten. Uitdrukkelijk wordt daarmede erkend dat de ene gemeente de andere
niet is en dat dit gegeven soms kan leiden tot een andere behandeling
van bepaalde groepen van gemeenten, bij voorbeeld de grootste gemeenten. Voor een meer uitvoerige argumentatie verwijzen wij naar paragraaf
1.3.. Daar gaan wij ook in op de verschillende mogelijkheden van differentiatie.
Anders dan het lid van de G.P.V.-fractie zijn wij van mening dat niet in
zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de differentiatiebevoegdheid
niet zou mogen worden gebruikt om groepen gemeenten een aantal
mogelijkheden te onthouden. Het toekennen van extra mogelijkheden aan
een bepaalde groep gemeenten impliceert immers het niet toekennen van
die mogelijkheden aan andere groepen. Dit neemt niet weg - wij geven
dit gaarne toe - dat de differentiatiebevoegdheid steeds wordt aangewend
om bepaalde groepen gemeenten extra mogelijkheden of keuzes te
bieden. In paragraaf 1.3. beargumenteren wij ook waarom naar onze
mening de mogelijkheid tot differentiatie zich uitstrekt tot alle gevallen
van gevorderd bestuur, en dus niet alleen tot het klassieke medebewind.
De leden van de D66-fractie vroegen zich af wat onder «groepen van
gemeenten» moest worden verstaan en op grond waarvan en met welk
doel dit onderscheid zou kunnen worden gemaakt. Het kwam deze leden
enigszins tegenstrijdig voor dat de memorie van toelichting uitdrukkelijk
afziet van differentiatie op grond van gemeentegrootte, maar wel in zeer
ruime bewoordingen de mogelijkheid van differentiatie opent.
Differentiatie wordt naar groepen van gemeenten mogelijk gemaakt.
Het begrip groepen is onbepaald en kan op verschillende wijzen worden
ingevuld. Hiervoor kan geen criterium worden gegeven. Toch heeft het
begrip wel enige betekenis. Het geeft aan dat er slechts van differentiatie
sprake kan zijn als een bepaalde categorie gemeenten in aanmerking
komt voor een iets andere behandeling of enige andere mogelijkheden
krijgt. Het beleid ten aanzien van één incidentele gemeente valt buiten de
reikwijdte van dit artikel.
Het door de VNG voorgestelde criterium «aard en schaal» zou een
differentiatie op grond van bij voorbeeld een evenwichtig financieel
beheer, waarop de differentiatie in artikel 203 is gebaseerd, in de weg
staan. Wel degelijk kan ook naar onze mening in sommige gevallen de
grootte van gemeenten en de daarmede samenhangende omvang en
capaciteiten van hun apparaat reden zijn voor een differentiatie op een
bepaald beleidsterrein. In de memorie van toelichting wordt de differentiatiemogelijkheid met name in verband gebracht met de problematiek van
de grote steden en aangegeven dat er in eerste instantie ten behoeve van
de grote steden reden voor differentiatie kan zijn. Naar onze mening kan
dan ook niet worden gezegd dat de memorie van toelichting uitdrukkelijk
afziet van differentiatie op grond van gemeentegrootte.
A r t i k e l 115
In paragraaf 2.4. van het algemene deel van deze memorie is reeds
uiteengezet dat artikel 115 moet worden beschouwd als een beperking
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op artikel 113, tweede lid. Artikel 113, tweede lid, laat toe dat de
wetgever het aan de Kroon of aan een minister overlaat te bepalen of
medebewind wordt gevorderd in de vorm van algemeen verbindende
voorschriften, dan wel van concreet werkende besluiten. Artikel 115
beperkt die ruimte en eist een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor het
vorderen van bestuur door middel van concreet werkende besluiten.
Zwijgt de wet op dit punt, dan moet worden aangenomen dat Kroon,
noch minister zich van concreet werkende besluiten kunnen bedienen en
dat zij slechts bestuur kunnen vorderen langs de weg van algemeen
verbindende voorschriften.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de provincie. De wet zal met
zoveel woorden de grondslag moeten verschaffen voor het vorderen van
medebewind door de provincie in de vorm van concreet werkende
besluiten. Ten einde het verband tussen artikel 113, tweede lid, en artikel
115 duidelijker tot uitdrukking te brengen, en om buiten twijfel te stellen
dat de provincie niet buiten de wet om concreet werkende besluiten mag
nemen bij het vorderen van medebewind, wordt in de nota van wijziging
artikel 115 ondergebracht in artikel 113, tweede lid, en zijn de woorden
«bij provinciale verordening» vervangen door «krachtens de wet bij
provinciale verordening».
De vraag van de CD.A-fractie naar de verhouding tussen artikel 115
en artikel 128 Grondwet, hebben wij in paragraaf 2.4 van deze memorie
reeds beantwoord, evenals de vraag of artikel 115 overbodig is, danwei
strijdig met de Grondwet. Kortheidshalve verwijzen wij deze leden naar
paragraaf 2.4..
De leden van de fractie van de V.V.D. deden een suggestie tot tekstuele
aanpassing van artikel 115. Wij menen dat die suggestie enerzijds te ruim
is, aangezien de formulering «bij of krachtens de wet» de mogelijkheid
openlaat dat de wetgever de keuze voor het introduceren van aanwijzingsof uitnodigingsbevoegdheden overlaat aan de Kroon of een minister,
hetgeen wij onwenselijk achten. Anderzijds is de suggestie te beperkt
omdat zij de provincie geheel schrapt uit het artikel; wij willen de provinciale
bevoegdheid in dit artikel handhaven, zij het dat die gebonden dient te
worden aan een uitdrukkelijke wettelijke machtiging.
De opmerkingen van de fracties van S.G.P. en G.P.V. zijn naar wij
menen beantwoord in onze algemene uiteenzetting inzake artikel 115 in
paragraaf 2.4 van deze memorie. Wij verwijzen deze fracties naar die
uiteenzetting.
Artikel 117
Het lid van de G.P.V. fractie informeerde naar de betekenis van dit
artikel in het geval de minister zelf wel een standpunt heeft ingenomen,
maar nog interdepartementaal overleg nodig is om te komen tot een
kabinetsstandpunt. Heeft hij de plicht desgevraagd zijn standpunt mee te
delen of kan hij zich daarvan onthouden op grond van het argument dat
het kabinet nog geen standpunt heeft of kan hij zich dan beroepen op het
openbaar belang?
Als een minister op grond van dit artikel door een gemeentebestuur
naar zijn standpunt wordt gevraagd zal hij dat in vele gevallen kunnen
geven, ook al is de interdepartementale besluitvorming nog niet afgerond.
Hij doet er echter verstandig aan in dat geval kenbaar te maken dat het
om zijn voornemen of om een voorlopig standpunt gaat en dat daarin in
de loop van het besluitvormingsproces nog veranderingen kunnen
worden aangebracht. Een beroep op het openbaar belang is naar onze
mening slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Indien daartoe
aanleiding is kan de minister immers besluiten zijn mededeling vertrouwelijk
te doen.
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Artikel 119
De leden van de fracties van P.v.d.A. en S.G.P. vroegen zich af of de
voorgestelde wetstekst een ontwijken van de hoorplicht niet te gemakkelijk
maakt. Zij verwezen daarbij naar de suggestie van de VNG om de bepaling
aan te scherpen en te beperken tot «in buitengewone omstandigheden».
De leden van de S.G.P.-fractie droegen tevens als mogelijk alternatief de
beperking tot «in zeer dringende gevallen» aan.
De leden van de S.G.P.-fractie stelden de vraag of niet de gemeentebesturen zelf in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld een oordeel
te geven over zaken die hen raken. Zij gingen er voorts van uit, dat ten
laatste het oordeel van de gemeentebesturen zelf maatgevend is voor de
beantwoording van de vraag of een instantie voor hen als representatief
kan worden geacht en vroegen naar het standpunt van de regering te
dien aanzien.
Het lid van de fractie van het G.P.V. vestigde er de aandacht op dat niet
alleen de minister een instantie als de VNG in de gelegenheid zal stellen
haar opvatting kenbaar te maken, maar dat in vele gevallen hetzelfde nog
eens zal gebeuren door de Tweede Kamer. Dit zou tot vertraging in het
wetgevingsproces kunnen leiden, zeker als naast de VNG nog andere
organisaties worden gehoord. Hoewel regering en Staten-Generaal hierin
elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben, is naar de mening van het
aan het woord zijnde lid de voortgang van het wetgevingsproces een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Graag ontving dit lid een reactie van
de regering op deze probleemstelling. Voorts vroeg hij zich af of het
tegen de achtergrond hiervan wel wenselijk is de minister te verplichten
het oordeel van de VNG achteraf in te winnen als dit in spoedgevallen
niet vooraf kon.
Hoe belangrijk het horen vooraf van de gemeentebesturen of van een
voor hen representatieve instantie ook is, toch kunnen zich gevallen
voordoen waarin daarvoor niet voldoende tijd beschikbaar is. De redenen
van spoed kunnen van zeer verschillende aard zijn. Bij wijze van voorbeeld
werd in de memorie van toelichting de wetgeving voor buitengewone
omstandigheden genoemd. Er zijn echter ook andere redenen te noemen.
Bij voorbeeld omdat voor het verstrijken van een bepaalde datum wet- of
regelgeving wordt geëist en de nog resterende termijn te kort is om de
VNG of de gemeenten van de voorstellen in kennis te stellen en hun
reactie af te wachten. Ook begrotingstechnische redenen kunnen leiden
tot een dermate zware tijdsdruk dat een verantwoord inspreken door de
gemeenten eerst in een wat later stadium kan plaatsvinden. In deze
gevallen is het vaak mede in het belang van de gemeenten dat zij niet
voor de onmogelijke opgave worden gesteld om binnen een uiterst korte
termijn op veelal ingewikkelde voorstellen commentaar te moeten
leveren. Zeer belangrijk is het naar onze mening dat de minister ook in
gevallen van spoed niet van de verplichting wordt ontslagen de gemeenten
te horen. De minister loopt bij een inschakeling achteraf het risico dat
wellicht in een later stadium nog tot aanpassingen zal moeten worden
overgegaan. Dit gaat veelal met meer moeite en tijdverlies gepaard.
Daarom is het ook voor de bewindspersonen zelf van groot belang de
gemeenten vooraf te horen als dat maar enigszins mogelijk is. Om deze
redenen zijn wij van mening dat er geen reden is om een te ruim gebruik
van de afwijkingsmogelijkheid in het derde lid te vrezen.
Omdat de afwijkingsmogelijkheid alleen is opgenomen voor gevallen
waarin tengevolge van een tijdklem niet meer vooraf de meningen kunnen
worden gepeild, is het naar onze mening zuiverder om van «redenen van
spoed» te spreken dan van «in zeer dringende gevallen». Daarin komt
immers het element van tijdgebrek het beste tot uitdrukking. Overigens
moet niet te snel worden aangenomen dat er redenen van spoed aanwezig
zijn. Slechts in gevallen die geen uitstel kunnen lijden kan hiervan sprake
zijn. Wij verschillen dus inhoudelijk niet van mening met de leden van de
fractie van de S.G.P..
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De door de VNG voorgestelde beperking tot «in buitengewone omstandigheden» wijzen wij tevens om een andere reden af. Het begrip «buitengewone omstandigheden» wordt in de wetgeving steeds gebruikt als het
gaat om noodtoestanden (oorlog, opstanden, rampen) of gevaar daarvoor.
Ook in de Gemeentewet is dit het geval. In artikel 174 worden als
buitengewone omstandigheden genoemd: oproerige bewegingen, andere
ernstige wanordelijkheden of rampen. Deze stemmen, behoudens een
enkele aanpassing van meer redactionele aard, overeen met de in artikel
219 van de huidige gemeentewet genoemde omstandigheden. «Redenen
van spoed», genoemd in het derde lid van het voorgestelde artikel 119,
zijn niet beperkt tot buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel
174.
Om zuiver praktische redenen wordt de minister in artikel 119 de
mogelijkheid geboden om naast of in plaats van de afzonderlijke gemeenten
een instantie te horen, die voor hen representatief kan worden geacht.
Uiteraard maken de gemeenten zelf uit welke instantie hen kan representeren. Zoals in de memorie van toelichting reeds is uiteengezet, staat de
ruime formulering toe dat in voorkomende gevallen naast of in plaats van
de VNG ook representatieve organisaties van groepen van gemeenten
worden gehoord. Het horen van een of meer voor de gemeenten of
groepen van gemeenten representatieve instanties, is met het oog op de
efficiëntie niet alleen voor de minister van belang, maar ook voor de
gemeenten zelf. Van een gebundelde reactie gaat nu eenmaal meer
kracht uit.
Wij onderkennen de door het lid van het G.P.V. gesignaleerde problematiek van de vertraging in de voortgang van het wetgevingsproces, die
kan worden veroorzaakt doordat instanties als bij voorbeeld de VNG zowel
door de regering als door het parlement kunnen worden gehoord. Wij
achten evenwel de door het aan het woord zijnde lid genoemde eigen
verantwoordelijkheid van beide lichamen - ook bij de beoordeling welke
instanties worden gehoord - een onmisbaar element in het wetgevingsproces. Dit neemt niet weg dat het parlement ertoe zou kunnen besluiten
een bepaalde instantie niet meer te horen, omdat het aan de regering
uitgebrachte commentaar toereikend wordt geoordeeld voor de parlementaire meningsvorming. Het is voor het parlement steeds weer een kwestie
van afwegen of tot het horen van bepaalde instanties zal worden overgegaan.
Een goede voorbereiding van voorstellen vereist dat in net kaaer van
die voorbereiding betrokken instanties van regeringswege worden
gehoord. Kan dat horen om redenen van spoed niet vooraf plaatsvinden,
dan zijn wij, anders dan het aan het woord zijnde lid van de G.P.V.-fractie,
van mening dat dit toch zo spoedig mogelijk achteraf moet geschieden.
Zoveel mogelijk moet het horen echter in een vroeg stadium van het
wetgevingsproces plaatsvinden, ook al bestaat de kans dat de StatenGeneraal in een later stadium van het wetgevingsproces zelf tot het horen
van betrokken instanties overgaat.
Artikelen 117, 118 en 119
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of deze artikelen wel
voldoende rechtsbescherming bieden ten aanzien van de gemeentelijke
vrijheid op medebewindsgebied.
De aan het woord zijnde leden geven niet aan waar de artikelen naar
hun mening te kort schieten. Daarom zullen wij in meer algemene zin op
de geschetste problematiek ingaan en de beperkte reikwijdte van de
artikelen bij de door de leden van de fractie van het C.D.A. aangeroerde
problematiek benadrukken.
Het recht op informatie van rijkswege over maatregelen die de gemeenten raken, en het recht op inspraak van gemeenten bij maatregelen die
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hen raken, is in de artikelen 117, 118 en 119 verankerd. Langs de
aangegeven wegen kunnen gemeenten er voor zorg dragen dat zij op de
hoogte zijn van de standpunten van de minister op voor hen van belang
zijnde terreinen en dat de gemeentelijke belangen bij de beleidsvoorbereiding duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. Daarbij kan de
regering zowel op de positieve als op de negatieve effecten van beleidsvoornemens voor de gemeenten worden geattendeerd. In zoverre bieden
de bedoelde artikelen naar onze mening een verantwoorde vorm van
preventieve rechtsbescherming.
In de literatuur wordt wel verdedigd dat er voor de decentrale overheden
aparte waarborgen moeten worden gecreëerd. Hennekens bij voorbeeld
suggereert in zijn inaugurele rede «Spelregels of rechtsregels tussen
overheden» (uitgegeven door de VNG in 1986) dat bij wettelijke maatregelen die de gemeenten en provincies raken een versterkte positie van de
Raad van State zou moeten worden geïntroduceerd. Een procedure
vergelijkbaar met die bij contraire koninklijke besluiten zou een drempel
moeten opwerpen tegen een aantasting van de beleids- en financiële
marges van de decentrale overheden. Anderen zien meer heil in een
versterkte positie van de minister van Binnenlandse Zaken.
In paragraaf 2.5. zetten wij reeds uiteen waarom er naar onze mening
geen reden is extra procedurele waarborgen voor de decentrale overheden
te introduceren.
Artikel 120
Door de leden van vrijwel alle fracties werd aangedrongen op een
versterking van de coördinerende rol van de ministervan Binnenlandse
Zaken ten gunste van de gemeenten. Het mede-ondertekeningsrecht
werd daarbij door velen als een noodzakelijk complement gezien. Het lid
van de fractie van het G.P.V. vergeleek in dit verband de positie van de
minister van Binnenlandse Zaken met die van de minister van Financiën.
In het algemene deel van deze memorie zijn wij in paragraaf 2.6.
uitvoerig op de problematiek van de coördinerende bevoegdheid van de
minister van Binnenlandse Zaken en het mede-ondertekeningsrecht
ingegaan. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
Artikel 121
De leden van de fractie van de P.v.d.A. verwezen met instemming naar
de door de VNG gemaakte opmerkingen over de vergoeding van kosten
aan de gemeenten voor het voldoen aan een incidenteel verzoek om
informatie.
Op het onderscheid tussen zuiver incidentele verzoeken om informatie
en andere verzoeken om informatie en de daarmee samenhangende
problematiek van de vergoeding van kosten, werd in het algemene deel
van deze memorie onder 2.7. ingegaan. Naar onze mening verdient een
samenhangende benadering de voorkeur.
Artikel 122
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D., D66 en S.G.P. stelden
evenals de VNG de in het eerste lid van artikel 122 voorziene mogelijkheid
van het verstrekken van systematische informatie in «krachtens de wet te
bepalen gevallen» ter discussie en drongen aan op regeling «bij de wet».
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. verwezen daarbij expliciet
naar de door de VNG gemaakte opmerkingen en vroegen de regering op
deze wezenlijke suggesties in te gaan. De leden van de fractie van de
S.G.P. vroegen voor welk soort situaties de delegatiemogelijkheid
noodzakelijk is.
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Alle aan het woord zijnde leden beklemtoonden voorts het belang van
een goede regeling van de financiële gevolgen. De leden van de fracties
van D66 en S.G.P. stond daarbij een volledige financiële compensatie
voor ogen.
De leden van de fractie van D66 vestigden ook expliciet de aandacht
op de informatieverzoeken op basis van een provinciale verordening, die
het wetsvoorstel mogelijk maakt. Zij vroegen zich af hoe deze ruime
mogelijkheid zich verdroeg met het streven naar terugdringing van het
(provinciaal) toezicht. Voorts hadden zij een uiteenzetting gemist over de
relatie tussen artikel 122 en de Wob, die immers ook betrekking heeft op
de relatie tussen overheden.
In paragraaf 2.7. van deze memorie zijn wij op de aan de orde gestelde
materie ingegaan. Wij gaven aan dat wij de gestelde vragen nu nog niet
kunnen beantwoorden, omdat met de VNG - op basis van het BOCOrapport - wordt nagegaan voor welke informatiestromen een wettelijke
basis verplicht moet worden gesteld en op welke wijze de financiële
vergoeding voor de verschillende informatievragen zou moeten worden
geregeld. Zodra meer duidelijkheid in deze ingewikkelde materie is
verkregen, zal zonodig in een later stadium van de parlementaire behandeling een wijziging van de artikelen 121 en 122 worden voorgesteld.
Door de leden van de D66-fractie werd de relatie tot het streven naar
een vermindering van toezicht aan de orde gesteld. Deze is door ons niet
specifiek belicht, omdat er naar onze mening weinig reden is aan één van
de taken van de rijksoverheid (of de provinciale overheid) specifiek
aandacht te besteden. Informatieverzoeken spelen bij vrijwel alle bestuursinstrumenten, maar ook daarbuiten een rol. Het feit dat veel informatie
wordt gevraagd is belastend voor de gemeenten. Voor deze problematiek
doet het er weinig toe of die informatie wordt gevraagd in het kader van
de uitoefening van toezicht of anderszins. Wel kan worden gesteld dat
een vermindering van toezicht ongetwijfeld ook een vermindering van
informatieverzoeken tot gevolg zal hebben.
De leden van de D66 hadden een uiteenzetting gemist over de relatie
tussen artikel 122 en de Wob.
In hoofdstuk 3 van deze memorie beargumenteerden wij waarom naar
onze mening de informatieverstrekking tussen overheden in voorkomende
gevallen verder kan en moet gaan dan de informatieverstrekking aan
particulieren op grond van de Wob. Een rechtstreeks verband tussen de
Wob en artikel 122 achten wij echter niet aanwezig. In artikel 122 worden
geen grenzen gesteld aan de inhoud van de informatie die wordt verstrekt,
maar wordt geregeld aan welke voorwaarden een informatievraag moet
voldoen. Daarom zijn wij op dit verband niet nader ingegaan.
Artikel 123
De leden van de fractie van het C.D.A. meenden dat de term «voor
zover» onduidelijkheid schept omtrent de status van posterieure verordeningen van lagere organen. De verwarring rond de artikelen 193 en 194
van de huidige gemeentewet zou volgens deze leden moeten worden
voorkomen. Zij meenden voorts dat de aanvullende bevoegdheid reeds
bestond op grond van de autonomiegedachte, twijfelden aan de noodzaak
van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling en beklemtoonden ook in dit
verband de wenselijkheid van het opnemen van het begrip huishouding in
de Gemeentewet. Zij waren van mening dat zich twijfelgevallen zouden
kunnen blijven voordoen rond vragen naar de uitputtendheid van de
hogere regeling en met betrekking tot de onderwerpen waarin dat het
geval zou zijn. Wanneer zou bij voorbeeld vaststaan dat van strijdigheid
sprake is?
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Het lid van de G.P.V-fractie achtte het van belang dat de aanvullende
bevoegdheid van de raad uitdrukkelijk wordt erkend.
Hij nam aan dat door het gebruik van het begrip «onderwerp» niet
wordt beoogd afstand te nemen van de uit de jurisprudentie bekende
motieftheorie.
De inhoud van artikel 123 is nu ongeschreven recht. Onder vigueur van
artikelen 168 en 193 van de huidige gemeentewet is in de jurisprudentie
van de Kroon en van de rechter een fijnmazig systeem uitgewerkt voor de
reikwijdte van de aanvullende bevoegdheid van het gemeentebestuur. Bij
het maken van verordeningen heeft het zich rekenschap te geven van het
bestaan van zowel een bovengrens als een benedengrens. Enerzijds mag
het gemeentebestuur niet «treden in de bijzondere belangen der ingezetenen» en anderzijds mag het geen onderwerp regelen waarin door een
hogere regeling wordt voorzien. Bij de beoordeling van de vraag of dit
laatste het geval is, speelt zowel in de jurisprudentie van de Kroon als in
die van de Hoge Raad de motieftheorie een rol. Beoordeeld wordt in
hoeverre een hogere regeling uitputtend moet worden geacht en mitsdien
tot schorsing of vernietiging of tot onverbindendverklaring van een
raadsverordening moet worden overgegaan. Betrefteen gemeentelijke
verordening eenzelfde materie als een hogere regeling, maar is het doel
verschillend, dan speelt artikel 123 niet, tenzij er sprake is van strijd met
een grondrecht. Alleen in dat geval worden bedoelingen irrelevant en
verklaart de rechter de verordening niet van toepassing of onverbindend.
Wij beogen geenszins afstand te nemen van deze in de jurisprudentie
ontwikkelde motieftheorie.
De door de leden van de fractie van het C.D.A. geuite vrees voor
verwarring, delen wij niet. De rechter hanteert thans bij de toetsing het
uitgangspunt dat het gemeentebestuur aanvullende verordenende
bevoegdheid heeft. Dit beginsel lijdt in twee gevallen uitzondering. Ten
eerste moet de hogere regeling niet uitputtend zijn en ten tweede mag de
aanvullende regeling niet bestaan uit bepalingen die in strijd zijn met de
hogere regeling. Dit ongeschreven recht wordt nu in artikel 123 vastgelegd,
zoals ook is gebeurd in artikel 80 van de huidige Provinciewet. Natuurlijk
kan er, indien de bijzondere wetgever zich niet duidelijk heeft uitgesproken,
soms twijfel bestaan of een aanvullende regeling in strijd is met die
hogere regeling. Die twijfel wordt dan echter veroorzaakt door de hogere
wetgever en kan niet worden vermeden door een andere regeling in
artikel 123 of door het weglaten van artikel 123. De aan het woord zijnde
leden kan worden toegegeven dat de aanvullende bevoegdheid van de
raad ook zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling bestaat zolang de
jurisprudentie op dat punt niet verandert. Naar onze mening is er evenwel
reden om deze voor de raad belangrijke bevoegdheid in de wet vast te
leggen. Immers, veel duidelijker staat dan vast dat de raad in beginsel
een aanvullende bevoegdheid heeft en zal het tegendeel in het concrete
geval moeten worden aangetoond.
Het lid van de G.P.V.fractie vroeg zich af of het afzonderlijk noemen
van de algemene maatregel van bestuur wel gewenst is. Deze zou de
verordenende bevoegdheid van de raad toch alleen kunnen beperken als
er een basis in de wet is. De tekst zou de indruk wekken dat dit ook door
een zelfstandige algemene maatregel van bestuur zou kunnen geschieden.
Voorts constateerde het aan het woord zijnde lid dat de aanvullende
bevoegdheid in bijzondere wetten vaak afwijkend wordt geformuleerd.
Deze formuleringen blijven van kracht. Hij vroeg zich af of het de bedoeling
van de regering was in dezen naar codificatie in artikel 123 te streven.
Wat de bevoegdheid van de raad om aanvullende verordeningen te
maken betreft, moet ervan worden uitgegaan dat de raad zich heeft te
houden aan grenzen door hogere rechtsgeldige regelingen gesteld. Ook
de algemene maatregelen van bestuur vallen hier onder of deze nu op
een wet berusten of niet. Hoewel het beleid gericht is op terugdringing
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van zogenaamde zelfstandige algemene maatregelen van bestuur
- waarmede wordt bedoeld algemene maatregelen van bestuur die niet
op een wettelijke basis berusten - toch komen deze in ons rechtsbestel in
beperkte mate nog voor. Ook de Commissie wetgevingsvraagstukken
houdt hier in haar eindrapport «Orde in de regelgeving» (Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage 1985) op blz. 54 rekening mee. Aan algemene maatregelen
van bestuur die volgens de regels van het recht tot stand zijn gekomen, is
ook de raad gebonden. Om die reden moet de algemene maatregel van
bestuur in artikel 123 afzonderlijk worden genoemd.
Daarnaast willen wij nog op een ander aspect wijzen. In artikel 123
wordt gesproken van «onderwerpen waarin door wetten, algemene
maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen is voorzien». Het
komt regelmatig voor dat de wet regelgevende bevoegdheid op ruime
wijze aan de Kroon delegeert. Bij een dergelijke delegatie is het mogelijk
dat de algemene maatregel van bestuur onderwerpen regelt waarover de
wet niet uitdrukkelijk spreekt, maar die geacht kunnen worden in de
delegatie besloten te liggen. Als de algemene maatregel van bestuur in
artikel 123 zou worden geschrapt, zou het de raad vrij staan om deze
onderwerpen zelf te regelen, immers de wet noemt ze niet. Dit lijkt ons
eveneens een ongewenste consequentie. Ook om deze reden is afzonderlijke vermelding van de algemene maatregel van bestuur in artikel 123
gewenst.
Uit een oogpunt van uniformiteit is het van belang dat de bijzondere
wetgever zich bij de formulering van de bevoegdheid van de raad om
aanvullende regels te stellen zoveel mogelijk houdt aan de in de Gemeentewet gekozen formulering. Het is de bedoeling dat in artikel 123 het
algemene kader voor de aanvullende verordenende bevoegdheid van het
gemeentebestuur wordt gecodificeerd. Afwijkingen in de bijzondere
wetgeving zullen te zijner tijd zoveel mogelijk worden gesaneerd.
Artikel 124
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen zich af of ook hier niet
zou kunnen worden gesteld dat het bepaalde reeds volgt uit het in onze
constitutie voorkomende hiërarchie-beginsel, dat een lagere regeling niet
in strijd mag zijn met een hogere. De rechter zou deze toetsing ook
verrichten op grond van artikel 5 Wet algemene bepalingen.
De aan het woord zijnde leden stelden voorts vast dat, evenals eertijds
bij artikel 81 Provinciewet, de memorie van toelichting bepalend wordt
voor de strekking van het artikel. Daarin wordt immers vermeld dat bij
strijdigheid de bepalingen in hun geheel ophouden te gelden, ook als zij
zich slechts ten dele met het in een hogere regeling geregeld onderwerp
inlaten. Dit achtten zij ongewenst en drongen aan op het in de wet
opnemen van het woord «geheel». Voorts waren zij van mening dat de
uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 31 juli
1984 analoog van toepassing is op artikel 124 Gemeentewet. Zij vroegen
zich af of de leer van de splitsbare wilsverklaring en de beroemde
arresten Sneek I en II derhalve niet meer van toepassing zouden zijn op
posterieure verordeningen.
Het bepaalde in artikel 124 volgt wellicht voor een deel uit het in onze
constitutie vastgelegde hiërarchie-beginsel, maar zeker niet in zijn geheel.
Bij strijdigheid met een hogere regeling houden bepalingen zonder een
daartoe strekkende regeling in de wet niet van rechtswege op te gelden,
doch moeten eerst buiten toepassing of onverbindend worden verklaard
of worden vernietigd. De bepaling is dus onmisbaar voor het ermee
beoogde rechtsgevolg van het van rechtswege ophouden te gelden. De
verwijzing naar de rechterlijke toetsing op grond van artikel 5 van de Wet
algemene bepalingen ontgaat ons. De strekking van dat artikel is dat een
wet alleen door een wet kan worden vervangen en niet door gewoonterecht.
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De door de aan het woord zijnde leden aangehaalde uitspraak van de
Afdeling rechtspraak betrof een situatie waarin de provinciale verordening
zelf bepaalde dat zij niet van toepassing is voor zover de Hinderwet dat is.
Artikel 81 van de Provinciewet kon wat dat aspect betreft dus buiten
beschouwing blijven. Van een analoge toepassing op artikel 124 Gemeentewet kan mitsdien geen sprake zijn.
In het belang van de rechtszekerheid wordt artikel 194 van de huidige
gemeentewet - waarin het woord «geheel» evenmin voorkomt - door de
rechter in ruime zin uitgelegd. Het is deze jurisprudentie waar de memorie
van toelichting op doelt. Daarbij geeft de Hoge Raad soms wel toepassing
aan de zogenaamde «leer van de splitsbare wilsverklaring». Behoudens
een zeer ondergeschikte redactionele wijziging is artikel 194 in artikel
124 van dit wetsvoorstel opgenomen. Artikel 194 houdt in dat niet de
gehele verordening ophoudt te gelden, maar alleen de betrokken bepalingen of delen daarvan. Niet is in te zien waarom de rechter nu wel het
woord «geheel» zou nodig hebben om tot een ruime uitleg over te gaan.
Waar voor een volledige overname van artikel 194 in artikel 124 van het
wetsvoorstel is gekozen, kan ervan worden uitgegaan dat de gevestigde
jurisprudentie ter zake zal worden gecontinueerd.
De leden van de CD.A-fractie toonden zich bezorgd over de toenemende
risico's in civielrechtelijke zin die de gemeenten naar hun oordeel liepen
voor het bestaan van gemeentelijke voorschriften in strijd met hoger
recht, als gevolg van onduidelijkheid van hogere regelingen. Zij verwezen
hierbij naar het arrest van de Hoge Raad van 9 mei 1986, AB 1986, 429.
Opgemerkt zij dat het in dit geval ging om de aansprakelijkheid van de
Staat voor schade die het gevolg was van het in strijd met een formele
wet en dus onverbindend vaststellen van een algemene maatregel van
bestuur ter uitvoering van die wet. Zowel de hogere regeling als het ten
onrechte daarop gebaseerde besluit waren in civielrechtelijke zin toe te
rekenen aan dezelfde rechtspersoon, de Staat. De verhouding Rijk/gemeente was hier dus niet in het geding.
Inderdaad blijkt uit de jurisprudentie dat de aansprakelijkheid van de
gemeente voor handelen in strijd met de wet een risico-aansprakelijkheid
is (zie laatstelijk HR 30 januari 1987, AB 1987, nrs. 42 en 43). Het enkele
feit, dat in strijd met de wet is gehandeld waardoor schade is ontstaan,
maakt de gemeente aansprakelijk uit onrechtmatige daad. De schuld van
de gemeente is in beginsel gegeven. Het risico voor een onjuiste wetsuitleg
wordt hierdoor gelegd bij het overheidsorgaan en niet bij de burger. In de
relatie gemeente - burger dient de gemeente derhalve op te komen voor
de schade. Niet ondenkbaar is echter dat de gemeente haar schade zou
kunnen verhalen, indien zij kan aantonen dat haar onrechtmatig handelen
het gevolg was van onzorgvuldig handelen van een ander overheidslichaam.
Artikelen 125 en 126
In navolging van de VNG stelden de fracties van C.D.A., P.v.d.A.,
V.V.D., D66 en G.P.V. aan de orde of de artikelen 125 en 126 wel in
overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 132, vijfde lid, juncto
artikel 124, tweede lid, van de Grondwet. Zij vroegen zich met name af of
het niet te ver gaat dat de Gemeentewet een taakverwaarlozingsregeling
treft die niet alleen betrekking heeft op medebewindsbesluiten, maar op
alle bij of krachtens de wet voorgeschreven besluiten. Zou de gemeentewetgever daarmee niet treden buiten de grenzen die in artikel 124,
tweede lid, van de Grondwet aan het begrip medebewind zijn gesteld?
Voorts zouden zij, gelet op de opdracht in artikel 132, vijfde lid, eerste
volzin van de Grondwet, nader toegelicht willen zien waarom artikel 125
betrekking heeft op lichte verwaarlozing van zowel autonome taken als
medebewindstaken, zoals de memorie van toelichting stelt.
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Wat de eerste vraag betreft merken wij het volgende op. In het
klassieke onderscheid tussen autonomie en medebewind wordt
dit laatste begrip in het algemeen uitgelegd als regeling en bestuur
gevorderd door bijzondere wetten. Regeling en bestuur gevorderd door
algemene wetten, zoals de Gemeentewet, wordt in die visie niet tot het
medebewind gerekend. Die gevallen worden daarin echter evenmin tot de
echte autonomie gerekend omdat het gaat om verplichtingen die aan
bijvoorbeeld de gemeente worden opgelegd. Men kan bij voorbeeld
denken aan de bepaling die voorschrijft dat de raad jaarlijks de begroting
vaststelt. In paragraaf 1.3. van deze memorie hebben wij reeds uiteengezet
dat de terminologie «gevorderde regeling en bestuur» in onder meer
artikel 124, tweede lid, van de Grondwet en artikel 113, tweede lid, van
de Gemeentewet alle gevorderde regeling en bestuur betreft. Dat
betekent dus niet alleen regeling en bestuur gevorderd door bijzondere
wetten, maar ook door algemene wetten als de Gemeentewet. Ook voor
de regeling van de taakverwaarlozing is deze interpretatie van belang.
Er zijn derhalve bepalingen in algemene wetten, die niet vallen onder
het klassieke begrip medebewind, maar die evenmin kunnen worden
gerekend tot de autonomie, omdat er sprake is van gevorderde regeling
of bestuur. Wij achten het wenselijk dat de wet ook ten aanzien van die
taken regels stelt voor de verwaarlozing ervan. Om die reden is ook in de
op basis van artikel 132, vijfde lid, geëiste taakverwaarlozingsregeling
afgestapt van het onderscheid tussen autonomie en medebewind.
Daartegen hoeft geen bezwaar te bestaan, nu dit onderscheid ook op
andere punten veel van zijn scherpte heeft verloren. In paragraaf 2 . 1 .
wezen wij daar reeds op. Het vertrekpunt voor de verwaarlozingsregeling
is de vraag of er bestuur gevorderd wordt of niet. Of dit geschiedt in een
bijzondere dan wel in een algemene wet is daarbij niet van belang. De
taakverwaarlozingsregeling is in de artikelen 125 en 126 dan ook zodanig
geformuleerd dat zij betrekking heeft op alle gevallen waarin bestuur
gevorderd wordt («bij of krachtens de wet voorgeschreven of gevorderde
besluiten»). Naar ons oordeel verzet artikel 124, tweede lid, Grondwet
- waarnaar artikel 132, vijfde lid, Grondwet verwijst - zich niet tegen een
regeling als neergelegd in de artikelen 125 en 126. De tekst van die
bepaling dwingt niet tot de uitleg dat met het woord «wet» bedoeld is:
bijzondere wet. Bovendien kan uit de parlementaire geschiedenis van
artikel 124, tweede lid, niet worden afgeleid dat de grondwetgever geen
ruimte heeft gelaten voor de uitleg dat ook regeling en bestuur gevorderd
door algemene wetten binnen het bereik van de bepaling vallen.
Het lid van de G.P.V-fractie wijst de keuze van de regering voor het
ruimere begrip «gevorderd bestuur» als grondslag voor de verwaarlozingsregeling af, omdat dit tot de voor hem onaanvaardbare consequentie leidt
dat burgemeester en wethouders of zelfs de burgemeester zouden
moeten voorzien in wethoudersvacatures die de raad niet vervult. De
leden van de P.v.d.A-fractie stelden een enigszins verwante vraag met
betrekking tot het in gebreke blijven van de raad om de begroting en de
rekening vast te stellen.
Wij menen dat deze voorbeelden extreem zijn. Wanneer de raad
uitdrukkelijk en gedurende langere tijd zou weigeren wethouders te
benoemen of de begroting vast te stellen, kan men zich afvragen of er
nog wel gesproken kan worden van een lichte verwaarlozing van gevorderde
bestuurstaken. Geeft een dergelijke weigering niet aan dat de situatie
dermate onwerkbaar is geworden dat er reden is te overwegen toepassing
te geven aan de regeling voor grove taakverwaarlozing, vervat in artikel
132, vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet? Wij betwijfelen of in dit
soort situaties de regeling van de artikelen 125 en 126 nog wel aan de
orde is. In dit verband verwijzen wij tevens naar hetgeen wij in paragraaf
3.2.5., onderdeel «regeling bestuursvacuüm», hebben opgemerkt naar
aanleiding van artikel 4 1 , tweede lid. Naar ons oordeel leveren de
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genoemde voorbeelden in ieder geval onvoldoende grond op om af te
stappen van de keuze gedaan in de artikelen 125 en 126. Wij hechten
meer waarde aan de veel vaker voorkomende en minder ver gaande
gevallen waarin door de Gemeentewet verplichtingen aan gemeentelijke
bestuursorganen worden opgelegd en waarvoor nu een taakverwaarlozingsregeling wordt geboden.
Na deze uiteenzetting komt de tweede vraag aan de orde, betreffende
het gestelde in de memorie van toelichting dat artikel 125 betrekking
heeft op «lichte verwaarlozing van zowel autonome als medebewindstaken».
Wij erkennen dat de bedoelde passage (m.v.t. blz. 120) in het licht van
hetgeen wij zojuist betoogden onjuist is voor zover zij rept van autonome
taken. Uit het voorgaande volgt dat wij, in plaats van het klassieke
onderscheid autonomie-medebewind, het onderscheid autonomie-gevorderd bestuur een beter uitgangspunt vinden voor de regeling van lichte
taakverwaarlozing. Ook in dit onderscheid echter geldt onverkort dat het
de wetgever grondwettelijk niet is toegestaan regels vast te stellen inzake
lichte verwaarlozing van autonome taken. De gewraakte passage strookt
daarmee niet. Zij had beter niet kunnen worden vermeld.
Artikel 126
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg waarom artikel 126, anders dan het
geldende artikel 156, imperatief is geformuleerd. In dit verband wees hij
op artikel 137 van het wetsvoorstel dat de toepassing van bestuursdwang
in het kader van de voorziening bij taakverwaarlozing eveneens tot een
bevoegdheid bestempelt.
Bij de formulering van artikel 126 is aangesloten bij de imperatieve
redactie van artikel 125. Wij zien onvoldoende reden waarom bij de
taakverwaarlozingsregeling nog langer een onderscheid in redactie moet
worden gemaakt tussen de gevallen waarin er sprake is van taakverwaarlozing door de raad en de gevallen waarin taakverwaarlozing door
burgemeester en wethouders of de burgemeester aan de orde is. Dat
niettemin de toepassing van bestuursdwang in artikel 137 als bevoegdheid
is omschreven is zeer wel verdedigbaar, omdat bestuursdwang slechts
een van de wijzen is waarop een taakverwaarlozing kan worden geredresseerd, en bovendien nog een wijze die zich niet in alle denkbare gevallen
voor toepassing leent.
Artikel 127
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of bestuursdwang kan worden
toegepast als medebewind wordt gevorderd door een ministeriële
verordening, berustend op een wet. De ministeriële verordening wordt
immers niet afzonderlijk genoemd in artikel 127.
Artikel 127 sluit niet uit dat bestuursdwang wordt toegepast ter
uitvoering van een op een medebewindswet berustende ministeriële
verordening. De basis voor het uitoefenen van de bestuursdwang is te
vinden in de betreffende wet. Wel wordt in artikel 127 uitgesloten
bestuursdwang toe te passen bij het niet inachtnemen van een ministeriële
verordening, die niet op een wet berust. Ministeriële verordeningen
zonder een wettelijke basis kunnen niet worden beschouwd als algemeen
verbindende voorschriften. Het zijn slechts beleidsregels. De naleving
hiervan kan niet langs de weg van bestuursdwang worden geëffectueerd.
Bovendien kan zodanige ministeriële verordening de gemeente niet tot
uitvoering roepen.
Artikel 131
Het lid van de G.P.V.-fractie betwijfelde de juistheid van de opvatting
dat een ambtenaar krachtens mandaat bevoegd zou kunnen zijn tot
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toepassing van bestuursdwang. Deze verstrekkende bevoegdheid zou niet
zonder meer aanwezig kunnen worden geacht. Het nut en de wenselijkheid
van die bevoegdheid zouden overigens ook kunnen worden betwijfeld.
Nuttig zou het slechts kunnen zijn als in spoedeisende gevallen geen
andere mogelijkheid openstaat. Maar ook het nemen van een besluit tot
mandatering kost tijd. Het bij voorbaat besluiten tot mandatering achtte
het aan het woord zijnde lid in het geheel niet acceptabel.
Wij zien geen aanleiding om ten behoeve van de bevoegdheid tot
toepassing van bestuursdwang een uitzondering te maken op de algemene
regel dat zonder uitdrukkelijke wettelijke basis bevoegdheden aan
ambtenaren kunnen worden gemandateerd. Ook onder het nu nog
geldende regime kan de bevoegdheid tot uitoefening van politiedwang
aan ambtenaren worden gemandateerd en soms zelfs worden gedelegeerd.
Dit laatste wordt in dit wetsvoorstel niet meer mogelijk gemaakt. Voor de
uitoefening van een zo ingrijpende bevoegdheid moet naar onze mening
een bestuur of bestuurder altijd de verantwoordelijkheid dragen. Bij
delegatie aan een ambtenaar is daarvan nauwelijks meer sprake. Uit de
aard van de mandaatsverhouding vloeit voort dat het bestuur voor de
uitoefening van het mandaat verantwoordelijk blijft en daarop ook steeds
zijn invloed kan uitoefenen. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang is - zoals het aan het woord zijnde lid ook terecht constateert - een
verstrekkende bevoegdheid. Om die reden zal een bestuur niet zo
gemakkelijk tot mandaatverlening overgaan. In uitzonderingsgevallen kan
de bevoegdheid echter niet worden gemist. Met name moet daarbij
worden gedacht aan situaties waarin grote spoed is vereist en een
college niet meer bijeen kan worden geroepen om tot toepassing van
bestuursdwang te besluiten. Als voorbeeld kan worden genoemd het
handelend optreden bij bouwwerken die op instorten staan. Niet geheel
kan worden uitgesloten dat voor dergelijke spoedeisende gevallen bij
voorbaat wordt gemandateerd.
Over het bij voorbaat besluiten tot mandatering moet genuanceerd
worden gedacht. Met het aan het woord zijnde lid zijn wij van mening dat
terughoudendheid vereist is. Toch willen wij niet uitsluiten dat een college
ertoe overgaat om bij voorbeeld een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht in het algemeen te machtigen in te grijpen bij plotseling opkomende
gevaarscheppende situaties.
Artikel 132
Deleden van de C.D.A.-fractie vestigden de aandacht op de problematiek
van de zogenaamde preventieve bestuursdwangwaarschuwing. Zij waren
van mening dat de huidige gemeentewet geen duidelijk antwoord biedt
op de vraag of een aanschrijving reeds mogelijk is als een normschending
dreigt, maar deze nog niet heeft plaatsgevonden. Ook het wetsvoorstel
zou deze duidelijkheid niet bieden. In de jurisprudentie zou bij dreigende
normschending een waarschuwing worden geaccepteerd. Een aanknopingspunt zou gevonden worden in de term «beletten» in artikel 152 van de
huidige gemeentewet.
Uit de omschrijving van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang kan worden afgeleid dat ook kan worden opgetreden tegen dreigende
normschendingen en dus tot een preventieve waarschuwing kan worden
besloten. Het woord «beletten», waaruit dit terecht wordt afgeleid, komt
zowel in artikel 152 van de huidige gemeentewet als in artikel 127,
tweede lid, van het wetsvoorstel voor. Bestuursdwang omvat het «beletten»
dat in strijd met de gestelde regels iets «wordt gedaan». Van onduidelijkheid
op dit punt is naar onze mening dan ook geen sprake. Ook in de jurisprudentie wordt een preventieve waarschuwing geaccepteerd. De aan het
woord zijnde leden noemden reeds een aantal uitspraken waaruit dit zeer
nadrukkelijk blijkt. Van het bestuur wordt bij het doen uitgaan van een
preventieve waarschuwing wel de nodige zorgvuldigheid geëist. Het zal
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bij de afweging van belangen in ieder geval de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht moeten nemen en moeten nagaan of met
voldoende zekerheid vaststaat dat de overtreding ook daadwerkelijk
dreigt.
Wellicht kan de duidelijkheid worden vergroot door in artikel 127 in de
volgorde van de omschrijving van hetgeen bestuursdwang omvat een
kleine wijziging aan te brengen waardoor de correlatie met de aard van
de overtreding beter tot uitdrukking komt. Door het «verrichten» het
laatst te noemen wordt de voor de hand liggende correlatie met «nagelaten»
geaccentueerd en tevens duidelijker dat «doen wegnemen» en «beletten»
verband houden met «is of wordt gedaan» of «gehouden». In de nota van
wijziging is deze aanpassing verwerkt.
Artikel 133
De leden van de D66-fractie vroegen naar een duidelijker overzicht van
gevallen waarin kosten van bestuursdwang «redelijkerwijze» nietten laste
van de overtreder zouden behoren te komen. Meer in het algemeen
zouden deze leden willen vernemen met welke kostenfactoren een
gemeentebestuur dient rekening te houden alvorens tot toepassing van
bestuursdwang te besluiten.
Voorts stelden zowel de leden van de D66-fractie als het lid van de
G.P.V.-fractie vragen over de kosten van inzet van het politieapparaat bij
de uitoefening van bestuursdwang. Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg
zich daarbij af of uit het standpunt van de regering moest worden
afgeleid dat deze kosten niet onder de normale kosten ter uitoefening van
de politie-taak zouden vallen. Welk beleid stelt de regering zich voor te
volgen als rijkspolitiepersoneel moet worden ingeschakeld? Worden de
kosten dan bij het betrokken gemeentebestuur in rekening gebracht?
De vraag naar een overzicht van gevallen waarin kosten van bestuursdwang redelijkerwijze niet ten laste van de overtreder behoren te komen, is
in zijn algemeenheid niet te beantwoorden. In beginsel zijn alle kosten
van bestuursdwang door de overtreder verschuldigd. In artikel 133 wordt
aangegeven welke kosten daar in ieder geval toe moeten worden gerekend.
Het gemeentebestuur kan echter van oordeel zijn dat het apert onredelijk
is om in een concreet geval de overtreder alle kosten te laten vergoeden.
Ook de Arob-rechter zal in de gevallen waarin het besluit tot toepassing
van bestuursdwang aan hem wordt voorgelegd, van geval tot geval
tevens beoordelen of er sprake is van een dusdanige onredelijkheid van
een volledig kostenverhaal dat daarvan geheel of ten dele moet worden
afgezien. In de jurisprudentie komen gevallen voor waarin bij de toepassing
van bestuursdwang het algemeen belang in die mate betrokken werd
geacht, dat moest worden geoordeeld dat de kosten niet of niet geheel
voor rekening van de aangeschrevene zouden behoren te komen (zie bij
voorbeeld AR 23 augustus 1983, Gst. 6763; AR 7 juni 1985, AB 1986,
48 of HR3 april 1981, NJ 1981, 504, AB 1981, 380). De afwezigheid
van schuld aan een overtreding, dan wel de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond, kunnen bij de beoordeling wel een rol spelen
doch zijn niet doorslaggevend. Ook kunnen er meer overtreders zijn en is
het niet redelijk de kosten van bestuursdwang door één van hen te laten
betalen of zijn de kosten van de toepassing van de bestuursdwang te
hoog om ze ten laste van de aangeschrevene te brengen.
leder verstandig gemeentebestuur zal zich rekenschap geven van de
kosten die met de toepassing van bestuursdwang in het concrete geval
naar verwachting gepaard zullen gaan en beziet daarbij de mogelijkheid
van kostenverhaal. Immers, altijd is er het risico dat het gemeentebestuur
uiteindelijk zelf de kosten geheel of gedeeltelijk zal moeten dragen, hetzij
omdat de uitoefening van bestuursdwang bij voorbeeld onrechtmatig
wordt geoordeeld, hetzij omdat de kosten niet of niet volledig kunnen of
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mogen worden verhaald. Het gemeentebestuur zal dat risico moeten
afwegen tegen het belang van het langs de weg van bestuursdwang
afdwingen van de naleving van wettelijke voorschriften.
De kosten van de inzet van het politie-apparaat vormen een vraagstuk
apart. In de memorie van toelichting is reeds betoogd dat bij een dreigende
verstoring van de openbare orde niet te snel moet worden aangenomen
dat de kosten van het politie-apparaat op de overtreder kunnen worden
verhaald. Ook het opsporen van verboden situaties is iets wat typisch tot
de taak van het politie-apparaat moet worden gerekend en daarom niet
voor kostenverhaal in aanmerking komt. Er blijft echter een tussengebied
over waar kan worden getwijfeld of iets nu tot de normale taak van de
politie behoort of dat het in concreto een bijzondere inzet ten behoeve
van een door de overtreder veroorzaakte onwettige situatie betreft. Van
geval tot geval zal moeten worden uitgemaakt welke kosten tot de kosten
verbonden aan de toepasssing tot bestuursdwang kunnen worden
gerekend en welke behoren tot de normale taakuitoefening van de politie.
Bij de inzet van rijkspolitiepersoneel ligt de situatie niet anders. Aan een
algemene regeling blijkt in de praktijk geen behoefte te bestaan, omdat
slechts in uitzonderlijke gevallen kosten van politie-inzet bij bestuursdwang
worden verhaald.
Artikelen 135 en 136
In de nota van wijziging wordt de term «goed», die tweemaal voorkomt
in artikel 135, en eenmaal in artikel 136, tweede lid, vervangen door
«zaak». De terminologie gehanteerd in het NBW noodzaakt hiertoe.
Artikel 138
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat artikel
138 te subjectief geformuleerd is. Zij prefereerden een meer objectieve
formulering waarin dwangsomoplegging pas mogelijk wordt geacht als
het toepassen van bestuursdwang redelijkerwijze onmogelijk is dan wel
als ondeugdelijk middel moet worden beschouwd. De toetsingsruimte
van de rechter zou hierdoor worden vergroot. De aan het woord zijnde
leden vroegen zich voorts af waarom alleen de overtreder een dwangsom
kon worden opgelegd en niet ook belanghebbenden als bij voorbeeld
rechtsopvolgers onder bijzondere titel.
Onder verwijzing naar de meer uitvoerige beantwoording in het
algemene deel onder 4.7. op de aldaar door de leden van de fracties van
P.v.d.A., V.V.D., S.G.P. en R.P.F, gestelde vragen, kunnen wij ten aanzien
van de bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom nog het
volgende opmerken. De door de leden van de fractie van het C.D.A.
bepleite objectivering in de formulering van de bevoegdheid tot het
opleggen van een dwangsom lijkt ons niet nodig. Immers, in het eerste lid
van artikel 138 zijn enkele voorwaarden opgenomen waaraan moet
worden voldaan alvorens tot de oplegging van een dwangsom te kunnen
overgaan. De oplegging van een dwangsom moet naar het oordeel van
het bestuursorgaan passender zijn dan de toepassing van bestuursdwang
en het gelaedeerde belang zal er zich niet tegen moeten verzetten. Deze
subjectieve formulering sluit een rechterlijke toetsing van het besluit van
het gemeentebestuur tot oplegging van een dwangsom niet uit. De
rechter zal beoordelen of een bestuur redelijkerwijze tot het oordeel heeft
kunnen komen dat het opleggen van een dwangsom passender is en dat
het gelaedeerde belang er zich niet tegen verzet. Ook in de meer objectief
geformuleerde bepaling die door de leden van de C D A . f r a c t i e als
voorbeeld wordt genoemd, komt overigens een redelijkheidscriterium
voor. De Arob-rechter zal er zelfs bij een objectief geformuleerde
bepaling voor waken dat hij niet teveel op de stoel van het gemeentebestuur
gaat zitten, en zal zich beperken tot een toetsing aan de redelijkheid. Voor
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de rechterlijke toetsing maakt het weinig uit of voor een meer objectieve
of een enigszins subjectieve redactie wordt gekozen. Er is echter een
andere reden die sterk voor de in het voorstel vastgelegde redactie pleit.
Ter bevordering van de uniformiteit in het recht verdient het aanbeveling
om aan te sluiten bij de formulering van de in alle opzichten zeer vergelijkbare bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom in de Hinderwet
(artikel 28a), waarover indertijd met de Tweede Kamer uitvoerig van
gedachten is gewisseld (kamerstuk 15 027, nr. 40). Met deze regeling is
nu wat ervaring opgedaan en er heeft zich enige jurisprudentie ontwikkeld.
Deze geeft geen aanleiding om wijzigingen in de gekozen formulering aan
te brengen. Zou in de Gemeentewet toch voor een andere formulering
worden gekozen dan zal de Hinderwet ook moeten worden aangepast.
Voorkomen moet worden dat de gemeentebesturen met twee verschillende
regelingen voor de oplegging van een dwangsom worden geconfronteerd.
De oplegging van een dwangsom moet worden gezien als een uitbreiding
van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang. Ten aanzien van
bestuursdwang wordt in artikel 133 bepaald dat de overtreder de kosten
van bestuursdwang verschuldigd is en niemand anders. Geheel in deze
lijn ligt het bepaalde in artikel 138. Alleen aan de overtreder kan een
dwangsom worden opgelegd. Indien de overtreder bij voorbeeld is
overgegaan tot verkoop zal terzake van de door de overtreder begane
overtreding ten aanzien van de rechtsopvolger onder bijzondere titel
alleen bestuursdwang mogelijk zijn c.q. een dwangsom worden opgelegd
als deze rechtsopvolger te kwader trouw is. Een rechtsopvolger te goeder
trouw zal zich conform de wettelijke regels gedragen en niet door
bestuursdwang worden getroffen. Het zou ons inziens te ver gaan als
rechtsopvolgers steeds gedwongen zouden zijn zich te vergewissen of
het gebouwde wel met de vereiste vergunningen tot stand is gekomen.
Het verheugt ons dat het lid van de G.P.V.-fractie zo duidelijk zijn
instemming betuigde met de introductie van de mogelijkheid voor
gemeentebesturen om langs de weg van het opleggen van een dwangsom
naleving van de wettelijke voorschriften af te dwingen. Zijn enig bezwaar
richtte zich tegen het feit dat de dwangsom aan de gemeente zelf vervalt.
Dit zou een oneigenlijk element kunnen vormen in de afweging van
handhavingsinstrumenten. Het gevaar zou bestaan dat het gemeentebestuur een zeker financieel belang krijgt bij het afdwingen van de naleving
van voorschriften.
Wij onderkennen het door het aan het woord zijnde lid geschetste
risico, doch achten dit aanmerkelijk minder groot. Allereerst houdt de
formulering van de bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom in
artikel 138, zoals eerder uiteengezet, de nodige begrenzingen in. Vervolgens moet rekening worden gehouden met het toezicht dat te dien
aanzien door de Arob-rechter kan worden uitgeoefend, alsmede met het
risico dat bij onrechtmatige dwangsomoplegging of bij oplegging van een
te hoge dwangsom de gemeente tenminste tot teruggave en mogelijk ook
tot schadevergoeding zal worden veroordeeld. Deze combinatie van
factoren staat naar onze mening een te snel gebruik van de dwangsombevoegdheid in de weg. In het algemeen geldt, dat de dwangsom vervalt
aan degeen ten behoeve van wie deze wordt opgelegd. Bij bestuursdwang
is dit de gemeente. Overigens blijkt ook uit de praktijk van de uitvoering
van de Hinderwet niet dat de bevoegdheid tot opleggen van een dwangsom
wordt gebruikt als middel tot verwerving van gemeentelijke inkomsten.
Artikel 139
De leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en G.P.V. sloten zich aan
bij de kritiek van de VNG op de verplichting een gemeenteblad in te
stellen. Het zou aan het gemeentebestuur moeten worden overgelaten te
beslissen hoe de algemeen verbindende regels worden gepubliceerd.
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De in de huidige gemeentewet in de artikelen 199 en 203 opgenomen
regeling betreffende de afkondiging is zeer summier, beperkt zich tot de
afkondiging van strafverordeningen en voldoet ook overigens niet aan de
eisen die in de tegenwoordige tijd in het belang van burgers, gemeentebestuurders en ambtenaren aan een bekendmaking van algemeen
verbindende regels mogen worden gesteld. Daarbij komt dat een verordening die niet gepubliceerd is, het gevaar loopt door de rechter niet te
worden geaccepteerd. Daarom is in dit wetsvoorstel een sobere regeling
voor de bekendmaking van alle besluiten die algemeen verbindende
regels inhouden opgenomen. Het komt ons redelijk voor dat de eis wordt
gesteld dat iedere gemeente op enigerlei wijze zorg draagt voor een
overzichtelijke, gebundelde, voor een ieder toegankelijke, schriftelijke
publikatie van haar besluiten en daarop volgende wijzigingen die algemeen
verbindende regels inhouden. Een register en een nummering zijn voor de
overzichtelijkheid onmisbaar. Dit zijn naar onze mening de enige eisen die
in het begrip «gemeenteblad» besloten liggen. Gemeentebesturen zijn
voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het voorgeschreven
«gemeenteblad» vormgeven en uitvoeren en de frequentie van de
verschijning ervan.
Uit de reactie van de aan het woord zijnde leden en de VNG blijkt
echter dat het begrip dwingender wordt geïnterpreteerd dan in onze
bedoeling ligt. Daarom hebben wij besloten de tekst van het voorstel te
wijzigen en het bepaalde in het tweede lid ruimer te formuleren. De
bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften kan geschieden
door plaatsing in een gemeenteblad, maar ook door opname in een
andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave. Dit is
in de nota van wijziging verwerkt. In de memorie van toelichting is reeds
uitvoerig ingegaan op de zeer verschillende uitvoeringen die het ruim
gestelde voorschrift mogelijk maakt. Het moet een soort naslagwerk zijn
van de vanaf het moment van in werking treden van de verplichting
genomen besluiten, die algemeen verbindende regels inhouden. Voor
regels van oudere datum geldt de verplichting niet, maar geleidelijk zullen
de gemeentebesturen er naar wij hopen toe overgaan ook belangrijke
besluiten van oudere datum op te nemen. Op deze wijze kan iedere
gemeente in haar eigen tempo toewerken naar een toegankelijke compilatie
van haar algemeen verbindende regels. Als de oudere regelingen gewijzigd
worden, zullen in ieder geval de wijzigingen moeten worden gepubliceerd
en ligt het voor de hand dat dan de gehele regeling wordt opgenomen.
Ook de VNG acht het op zichzelf aanbevelenswaardig dat gemeenten
een goed toegankelijk systeem hebben, maar zou de invulling aan de
gemeentebesturen willen overgelaten. In het kader van de deregulering
zouden al heel wat initiatieven op dat punt zijn genomen. Wij hopen dat
na deze uiteenzetting nog iets duidelijker is geworden dat ook wij de
gemeenten in dit opzicht veel vrijheid willen laten. Wij achten het echter
noodzakelijk dat in de wet een bepaling is opgenomen die voorkomt dat
kan worden volstaan met interne publikaties, die ingevolge de Wob van
geval tot geval zouden moeten worden opgevraagd.
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. deelden voorts de
bezwaren van de VNG tegen het derde lid. In de praktijk zou de in het
derde lid gestelde eis ertoe leiden dat vrijwel alle belastingverordeningen
pas na 12 of 15 maanden in werking kunnen treden. Hierdoor zou het
gemeentelijke dekkingsplan bij de begroting in de knel kunnen komen.
Door de aan het woord zijnde leden lijkt ervan te worden uitgegaan dat
een belastingschuld op grond van een bepaalde belastingverordening pas
kan ontstaan als die verordening in werking is getreden. Er moet echter
een onderscheid worden gemaakt tussen de datum van inwerkingtreding
van de verordening en de begindatum van de periode waarover de
(nieuwe) belasting kan worden geheven. Volgens constante jurisprudentie
van de Hoge Raad kan een verordening pas in werking treden als deze de
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vereiste goedkeuring heeft verkregen. Vóór de inwerkingtreding kunnen
geen rechtsgeldige belastingaanslagen worden opgelegd. De datum van
ingang van de heffing kan echter wel liggen vóór de inwerkingtreding van
de verordening. Deze terugwerkende kracht wordt algemeen aanvaard als
het raadsbesluit tot vaststelling van de belastingverordening is genomen
vóór de in de belastingverordening verplicht opgenomen datum van
ingang van de heffing. Zo kan in een in november 1987 door de raad
vastgestelde belastingverordening worden opgenomen dat het tijdstip
van ingang van de heffing 1 januari 1988 is. Rechtsgeldige aanslagen
zullen weliswaar pas kunnen worden opgelegd als de verordening in
werking is getreden (bij voorbeeld op 1 juli 1988), maar zij kunnen ook
worden geheven ter zake van belastbare feiten die zich sinds 1 januari
1988 hebben voorgedaan. De door de aan het woord zijnde leden
gesignaleerde problemen zullen zich in de praktijk dan ook niet voordoen.
De raad kan besluiten tot het heffen van belasting vanaf het gewenste
tijdstip, ook al treedt de verordening wat later in werking. Wij willen niet
nalaten erop te wijzen dat de in het derde lid voorgestelde regeling thans
reeds geldt voor provinciale belastingverordeningen (artikel 82, derde lid,
Provinciewet) en geen problemen veroorzaakt.
Artikel 140
De leden van de V.V.D.-fractie drongen er in verband met hun voorstel
om het preventief toezicht op strafverordeningen geheel te schrappen, op
aan de in artikel 144, vijfde lid, opgenomen verplichting tot mededeling
aan het arrondissementsparket toe te voegen aan artikel 140.
Bij de behandeling van de artikelen 143 en 144 zullen wij aangeven
waarom wij van mening zijn dat een lichte vorm van preventief toezicht
op strafverordeningen gehandhaafd moet blijven. Impliciet wordt daarmee
dit voorstel van de leden van de V.V.D.-fractie afgewezen, omdat de
mededeling aan het arrondissementsparket in artikel 144 gehandhaafd
blijft.
De leden van de D66-fractie waren van mening dat voor de besluiten
genoemd in de artikelen 139 en 140 zou moeten gelden dat niet alleen de
inzage kosteloos is, maar ook de verstrekking op verzoek. Ten aanzien van
de vergoeding voor het maken van afschriften zou beter een duidelijk
kostprijscriterium kunnen worden gehanteerd dan de vage opmerking in
de toelichting dat de van gemeentewege geheven tarieven geen belemmering mogen vormen voor de informatiezoekende. Overigens zou naar
de mening van deze leden ook kunnen worden aangesloten bij de meer
algemene regeling van tarieven in het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet openbaarheid van bestuur.
Terecht constateerden de aan het woord zijnde leden dat de toelichting
bij artikel 139 zwijgt over de al dan niet kosteloze verstrekking van het
gemeentelijke publikatieblad. Dit betekent dat het aan het beleid van het
gemeentebestuur wordt overgelaten de kosten voor de verstrekking al
dan niet in rekening te brengen. In artikel 140 is de waarborg opgenomen
dat de burger in ieder geval zonder kosten kennis kan nemen van de
algemeen verbindende besluiten van het gemeentebestuur, die ingevolge
artikel 139 in het gemeenteblad moeten zijn gepubliceerd. Wij achten het
van groot belang dat deze waarborg in de wet blijft gehandhaafd. Zonder
een uitdrukkelijke bepaling zou hiervoor wel een vergoeding kunnen
worden gevraagd. Voor het maken van afschriften ligt de situatie naar
onze mening iets anders. Voor het verstrekken van afschriften worden
door de gemeenten kosten gemaakt. Er moet bij voorbeeld apparatuur
worden aangeschaft, bediend en onderhouden. Het komt ons niet
onredelijk voor als voor deze dienstverlening de kostprijs in rekening
wordt gebracht.
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Artikelen 143 en 144
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D. en D66 waren van mening
dat het preventief toezicht op de gemeentelijke strafverordeningen
geheel dient te verdwijnen en dat kan worden volstaan met repressief
toezicht. Zij bepleitten dan ook schrapping van de artikelen 143 en 144.
In gemeentelijke strafverordeningen zijn vaak zeer wezenlijke belangen
van de burger in het geding. Uit een oogpunt van rechts- en belangenbescherming alsmede uit een oogpunt van bewaking van de juridische
kwaliteit van strafverordeningen, achten wij handhaving van de voorgestelde toezendplicht, als lichte vorm van preventief toezicht, wenselijk.
Wel hebben wij er ons op beraden of de aan de toezending gekoppelde
opschortende werking gehandhaafd dient te blijven. In het kader van het
project D'gemeenten is door de VNG voorgesteld die opschortende
werking te doen vervallen. Naar onze mening behoeft er geen bezwaar te
bestaan tegen honorering van het voorstel van de VNG. In het overleg
met de VNG over de voorstellen inzake D'gemeenten hebben wij dan ook
toegezegd bij nota van wijziging de artikelen 143 en 144 te zullen
aanpassen.
Het eerste lid van het aangepaste artikel 143 bepaalt dat een strafverordening na haar vaststelling wordt bekendgemaakt. Uit artikel 142 vloeit
dan voort dat zij acht dagen na haar bekendmaking in werking treedt. Het
eerste lid schrijft voorts voor dat de verordening, tegelijk met de bekendmaking, wordt toegezonden aan gedeputeerde staten.
Ingevolge het derde lid wordt de werking van de verordening gestuit
vanaf de dag dat gedeputeerde staten aan het gemeentebestuur laten
weten dat zij de verordening ter schorsing of vernietiging aan de Kroon
hebben voorgelegd. Blijkens het tweede lid hebben gedeputeerde staten
hiervoor maximaal drie maanden de tijd.
De werking van de verordening herleeft weer wanneer de Kroon laat
weten dat er geen redenen voor schorsing of vernietiging bestaan (vierde
lid), of wanneer binnen twee maanden na het bericht van gedeputeerde
staten aan de gemeente, bedoeld in het derde lid, de verordening niet
door de Kroon is geschorst of vernietigd (vijfde lid).
Het oude derde lid van artikel 143 is in aangepaste vorm gehandhaafd
in het zesde lid.
Het nu voorgestelde systeem leidt er dus toe dat strafverordeningen
onmiddellijk in werking kunnen treden en dat het gemeentebestuur in
verreweg de meeste gevallen na drie maanden zekerheid heeft omtrent
het van kracht kunnen blijven van de verordening. Is evenwel het besluit
ter schorsing of vernietiging voorgedragen dan komt die zekerheid ook,
zij het twee maanden later.
Van artikel 144 dient alleen het oude vijfde lid gehandhaafd te blijven.
Het oude derde lid kan geheel vervallen. Het spreekt voor zich dat in de
nieuwe opzet, waarin de bekendmaking reeds geschiedt kort na de
vaststelling, de verordening niet opnieuw hoeft te worden bekendgemaakt
na de beëindiging van de schorsing of na het verstrijken van de schorsingstermijn. De werking van de verordening herleeft in die gevallen
immers vanzelf.
Artikel 146
Het lid van de G.P.V-fractie vroeg waarom in dit artikel gesproken
wordt van gemeentelijke verordening en niet van algemeen verbindende
regels, zoals bijvoorbeeld in artikel 139. Hij vestigde daarbij met name de
aandacht op subsidieregels.
De Algemene Termijnenwet heeft slechts betrekking op wetten in
formele zin en is dus niet van toepassing op ministeriële verordeningen of
andere meer informele algemene regels op landelijk niveau, als bij
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voorbeeld subsidieregels. Door een uitdrukkelijke bepaling in de wet kan
hij op andere wettelijke regels van toepassing worden verklaard. De enige
vorm van wettelijke regels die de Gemeentewet kent, zijn verordeningen.
Deze vervullen op gemeentelijk niveau de rol van wetten in formele zin op
rijksniveau. Daarom wordt de Algemene Termijnenwet slechts op de
verordeningen van toepassing verklaard. Overigens worden op gemeentelijk niveau de subsidieregels als deze algemeen verbindende voorschriften
inhouden in ieder geval in de vorm van een verordening gegoten en zal de
Algemene Termijnenwet uit dien hoofde van toepassing zijn. Soms echter
hebben subsidieregels het karakter van beleidsregels en geven zij aan
welk beleid de gemeentelijke overheid denkt te voeren. Deze regels
richten zich niet in eerste instantie tot de burger, maar tot de gemeenteorganen zelf. Op dit soort regels is de Algemene Termijnenwet niet van
toepassing.
Artikel 147
De leden van de D66-fractie stelden voor de in dit artikel genoemde
beroepstermijn van een maand aan te passen aan de termijn van dertig
dagen, genoemd in de Wet Arob.
Het streven naar meer eenvormigheid in de in verschillende wetten
genoemde beroepstermijnen spreekt ook ons aan. De suggestie van de
aan het woord zijnde leden om de termijn aan te passen aan die van de
Wet Arob hebben wij dan ook overgenomen. Wij willen er echter in dit
stadium op wijzen dat in het voorontwerp van de Algemene wet bestuursrecht een algemene beroepstermijn van zes weken wordt geïntroduceerd.
Als deze bepaling uiteindelijk in die wet wordt opgenomen, zullen wij een
aanpassing van de Gemeentewet voorstellen, die met de algemene
termijnen correspondeert.
Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad
Artikel 149
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen of de algemene regels
voor de uitoefening van autonome bevoegdheden verder mogen gaan
dan die voor medebewindsbevoegdheden. Voorts vroegen deze leden
zich af of er een verschil is tussen de verbindendheid van delegatievoorschriften en die van algemene regels.
De leden van de fracties van D66 en G.P.V. bepleitten een verduidelijking
in de wettelijke omschrijving van de bevoegdheid van de raad algemene
regels te stellen. De eerstgenoemde leden dachten aan de introductie van
het begrip «richtlijn» en het laatstgenoemde lid aan «richtsnoer».
Algemene regels op het gebied van autonome bevoegdheden van de
raad zullen in de regel verder kunnen gaan dan de algemene regels ten
aanzien van medebewindsbevoegdheden. Immers, bij de inkadering van
een medebewindsbevoegdheid is er altijd een door de medebewindswet
zelf in het leven geroepen grens. Bij autonome bevoegdheden is er een
grens van geheel andere aard. Het gemeentebestuur is bij de uitoefening
van zijn bevoegdheden gehouden niet in strijd te komen met wettelijke
regelingen van hogere orde. Ook voor de regels van artikel 149 geldt
deze meer algemene grens.
De raad zal zich bij het besluit een algemene regel te stellen ingevolge
het eerste lid, rekenschap moeten geven dat het betrokken orgaan in
bijzondere gevallen van deze regel kan c.q. behoort af te wijken. Doet het
dat ten onrechte niet dan kan de raad het orgaan ter verantwoording
roepen of kan de rechter daartegen optreden.
Naar onze mening is er een verschil tussen de verbindendheid van
delegatievoorschriften en die van algemene regels. In het geval dat de
raad een bevoegdheid onder bepaalde voorwaarden of voorschriften aan
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bij voorbeeld het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd, is dit bij de uitoefening van die bevoegdheid volledig aan de
gestelde voorwaarden en voorschriften gebonden. In het geval dat de
raad langs de weg van algemene regels een bevoegdheid van burgemeester
en wethouders heeft ingekaderd, zullen burgemeester en wethouders zich
steeds moeten afvragen of in het concrete geval zodanige bijzondere
omstandigheden aanwezig zijn, dat van de gestelde regels behoort te
worden afgeweken.
Wij zien niet in waarom het begrip richtlijn of richtsnoer duidelijker dan
de in het wetsvoorstel opgenomen omschrijving zou aangeven, dat het bij
deze regels gaat om regels die zeer sterk lijken op de regels die in de
literatuur steeds meer worden aangeduid als beleidsregels. Het hiërarchisch hoogste orgaan van de gemeente, de raad, krijgt uitdrukkelijk de
bevoegdheid om langs de weg van algemene regels het beleid van
burgemeester en wethouders of van de burgemeester ten aanzien van
een hun toegekende taak, te structureren. In het begrip «algemene
regels» komt naar onze mening duidelijker naar voren dat het niet om
incidentele maatregelen gaat maar om structurele. Het karakter van de
regels vindt wettelijk zijn uitdrukking in het begrip «rekening houden», dat
aangeeft dat de overige organen in beginsel aan deze regels zijn gebonden,
maar zich steeds weer zullen moeten afvragen of het concrete geval een
afwijking noodzakelijk maakt.
Artikel 150
De leden van de C.D.A.-fractie gingen ervan uit dat ondanks de
voorgestelde subjectieve redactie, die zij overigens met instemming
begroetten, verordeningen die algemene voorschriften inhouden, evenals
in het huidige regime de openbaarheid moeten kunnen raken.
Artikel 150 van dit wetsvoorstel is algemener geformuleerd dan artikel
168 van de huidige gemeentewet. Er wordt aangesloten bij de redactie
van artikel 90 van de Provinciewet. Uit het feit dat wordt overgegaan op
een subjectieve redactie en wordt afgezien van een opsomming van
gemeentelijke belangen, mag niet worden afgeleid dat aan gemeentelijke
verordeningen niet meer de eis zal worden gesteld dat zij «de openbaarheid
moeten kunnen raken». De raad maakt verordeningen die hij in het belang
van de gemeente nodig oordeelt, maar zal daarbij niet mogen treden in
de bijzondere belangen van de ingezetenen. Elders in deze memorie
zetten wij reeds uiteen dat wij naar aanleiding van de opmerkingen door
de leden van vrijwel alle fracties gemaakt, zullen overgaan tot introductie
van het begrip «huishouding» in artikel 113, eerste lid. Hierdoor kan, naar
wij aannemen, bij de aan het woord zijnde leden elke twijfel worden
weggenomen.
De problematiek van de standplaatsenverordeningen werd door de
leden van de fractie van de P.v.d.A. aan de orde gesteld. Zij vroegen zich
af of de redactie van artikel 150 in voldoende mate waarborgt dat
adequaat kan worden gereageerd op een dreigende overmaat aan
standplaatsen buiten de markt.
Bij het reguleren van de niet-sedentaire handel in het algemeen en van
de standplaatsen buiten de markt in het bijzonder, heeft de raad niet
alleen te maken met artikel 168 van de huidige gemeentewet en in de
toekomst met artikel 150 van dit voorstel, maar ook met het regime van
de vestigingswetgeving. De raad mag met zijn verordeningen of regels
niet in strijd komen met dat regime. De vestigingswetgeving gaat uit van
een zo vrij mogelijk marktmechanisme. Binnen de grenzen van een
eerlijke concurrentie moet in beginsel een ieder in de gelegenheid zijn
deel te nemen aan het handelsverkeer. Dit uitgangspunt brengt beperkingen
voor de regulerende bevoegdheid van de raad met zich mee. In de
jurisprudentie wordt aan het gemeentebestuur de eis gesteld dat aan het
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al dan niet verlenen van een vergunning aan standplaatshouders een
beleid ten grondslag ligt. Aard en omvang van de gemeente worden
bepalend geacht voor het aantal af te geven standplaatsvergunningen. In
een gemeentelijke verordening of beleidsplan mogen voorts regels
worden gesteid op grond van de criteria openbare orde, verkeersveiligheid
en uiterlijk aanzien van de gemeente. Langs de weg van bestemmingsplannen kan detailhandel in het algemeen in delen van de gemeente
worden geweerd. Uit de meer recente jurisprudentie blijkt ook dat de
raad in het kader van de zorg voor de huishouding van de gemeente wel
enige ruimte krijgt bij het in het belang van de openbare orde en de
verkeersveiligheid regulerend optreden ten aanzien van de verlening van
standplaatsen. Aan deze begrippen wordt een ruime uitleg gegeven. Een
redelijke verdeling van de vergunningen over de verschillende branches
bij voorbeeld, kan volgens de Arob-jurisprudentie onder het begrip
«belang van de openbare orde» worden begrepen. Veel terughoudender
wordt echter geoordeeld over de aanvaardbaarheid van het hanteren van
een behoefte-criterium bij de beoordeling van aanvragen om een standplaats. Slechts in gevallen waarin het aan de consumenten geboden
voorzieningenniveau ter plaatse in gevaar komt of dreigt te komen, wordt
geaccepteerd dat bij de beoordeling van de aanvraag om een standplaats
het behoeftecriterium een rol speelt. Ook wordt wel aanvaard dat bij
vestiging van winkeliers in een nieuw winkelcentrum tijdelijk de concurrentie door standplaatshouders in de buurt van dat nieuwe centrum door
de gemeente wordt geweerd.
Er is een spanningsveld tussen de bevoegdheid van de raad om te
regelen hetgeen in het belang van de gemeente nodig is of nodig wordt
geoordeeld en het regime van de vestigingswetgeving. Niet zozeer de
formulering van de verordenende bevoegdheid van de raad is doorslaggevend, maar meer de grenzen die daaraan door de vestigingswetgeving
worden gesteld. Uit het bovenstaande blijkt dat de jurisprudentie onder
vigeur van artikel 168 van de huidige gemeentewet reeds tot een zeer
genuanceerde benadering van deze problematiek.heeft kunnen komen.
De subjectieve formulering van artikel 150 staat een voortgaande
ontwikkeling in de ingeslagen richting niet in de weg. Naar onze mening
zal steeds van geval tot geval een evenwichtige afweging moeten
plaatsvinden tussen het belang van de gemeente (en de sedentaire
handel) bij een beperking of regulering van de standplaatsen en het meer
algemeen belang van vrije mededinging. De Gemeentewet biedt daarvoor
de ruimte die door de jurisprudentie reeds enigszins is ingevuld en
mogelijk nog verder kan worden vormgegeven.
De leden van de fracties van D66 en G.P.V. waren van mening dat in dit
artikel ven/vezen moest worden naar de huishouding van de gemeente.
Artikel 150 bevat een uitwerking van de algemene bevoegdheid tot
regeling en bestuur, die in artikel 113, eerste lid, is vastgelegd en waarin,
zoals eerder in de memorie werd uiteengezet, het begrip «huishouding»
zal worden opgenomen. In artikel 150 wordt de competentie van de raad
tot het maken van verordeningen vastgelegd. Tevens wordt aangegeven
dat de raad een grote mate van vrijheid heeft bij de beoordeling wat hij in
het belang van de gemeente nodig oordeelt. De raad is echter gehouden
bij de uitoefening van deze bevoegdheid binnen het kader van de algemene
taakomschrijving van artikel 113, eerste lid, te blijven.
Artikel 151
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat artikel 151 in het
kader van de deregulering kritisch zou moeten worden bezien. Zij vroegen
zich met name af of het wel nodig is ook in kleine gemeenten zo'n
uitvoerige inspraakverordening in het leven te roepen. Overigens vonden
zij dat in het algemeen te zware eisen aan de inspraakverordening werden
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gesteld en vreesden een verstarrende werking. Ook het toesnijden op de
lokale situatie zou erdoor worden verhinderd. Bovendien achtten zij het
niet ondenkbaar dat de nogal zware vormvoorschriften, in combinatie met
de vrijheid om aan te geven in welke gevallen inspraak zal worden
verleend, ertoe zullen leiden dat de raad ertoe komt te besluiten dat in
vele gevallen in het geheel geen inspraak wordt verleend. Zij vroegen zich
voorts af of uit de in de tekst gebezigde formuleringen mag worden
afgeleid, dat in de toekomst met mensen die inspraakmogelijkheden
hebben ook daadwerkelijk overleg zal moeten worden gepleegd.
De leden van de V.V.D.-fractie hadden geen behoefte aan een inspraakbepaling. Als desondanks tot handhaving zou worden besloten, verkozen
zij de sobere formulering die door de VNG werd voorgesteld.
Ook het lid van de G.P.V.-fractie had bezwaar tegen het opnemen van
een wettelijke verplichting tot vaststelling van een inspraakverordening.
Deze bepaling zou geen garantie bieden voor een daadwerkelijke sanering
van hspraakbepalingen in andere wetten. De wijze van inspraak geven
achtte hij sterk afhankelijk van de lokale situatie. Tevens was hij van
mening dat het feit dat de kring van inspraakgerechtigden en de gevallen
waarin inspraak zou moeten worden geboden noodzakelijkerwijze ruim
moet worden gehouden, in de praktijk soms tot onnodige bezwaren zou
kunnen leiden. Zijns inziens zou moeten worden volstaan met het sobere
voorschrift dat de raad ter zake een regeling treft.
De leden van de D66-fractie toonden zich daarentegen verheugd met
de voorgestelde bepaling. Zij zouden graag nog een nadere toelichting
krijgen op de begrippen «voorbereiding van beleid» en«beleidsvoornemen»
en vroegen zich af of en aan welke minimale voorwaarden een beklagregeling zou moeten voldoen.
In paragraaf 3.1.3. van deze memorie hebben wij naar aanleiding van
de vragen, die in het algemene gedeelte van het voorlopig verslag ten
aanzien van de inspraakverordening werden gesteld, uitvoerig uiteengezet
waarom naar onze mening een verplichting tot het maken van een
inspraakverordening met enige minimale vereisten voor zowel grote als
voor kleine gemeenten niet kan worden gemist. Kortheidshalve verwijzen
wij hier naar die motivering.
De vraag resteert of de eisen die worden gesteld wel minimale eisen
zijn en of het gevaar niet groot is dat door deze eisen wordt verhinderd
dat de inspraakverordening wordt toegesneden op de lokale omstandigheden. Met de aan het woord zijnde leden zijn wij van mening dat er in de
wet slechts sobere eisen moeten worden vastgelegd, en hebben wij met
het oog daarop de voorliggende bepaling daarop nog eens kritisch
bezien. Naar onze mening laat het bepaalde in artikel 151 in de meeste
gevallen voldoende ruimte voor een verordening die is aangepast aan de
lokale omstandigheden. Onder a. wordt voorgeschreven dat in de verordening moet worden aangegeven hoe de beleidsvoornemens waarop
inspraak wordt verleend, worden bekend gemaakt. Zonder deze bekendmaking blijft inspraak een wassen neus. Het blijft echter volledig ter
beoordeling van het gemeentebestuur ten aanzien van welke beleidsvoornemens inspraak wordt verleend. Hierin schuilt voldoende vrijheid voor
aanpassing aan lokale omstandigheden. De leden van de C D A . f r a c t i e
wezen op het risico dat als gevolg van deze vrijheid en de overige strenge
eisen wellicht weinig beleidsvoornemens aan inspraak zullen worden
onderworpen. Wij zouden een heel eind met de aan het woord zijnde
leden kunnen meegaan, ware het niet dat ook de andere gestelde eisen
naar onze mening minimaal zijn en daarom niet tot het buiten de inspraak
houden zullen leiden. Immers, wil inspraak tot haar recht kunnen komen,
dan moet duidelijk vastliggen dat men kan inspreken en moet ook worden
aangegeven op welke wijze daarvan verslag zal worden gedaan (zie onder
d.).
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Zonder het uitdrukkelijk in het tweede lid onder b. opgenomen voorschrift
zou het niet bij voorbaat vaststaan dat ook inspraak moet worden
verleend aan «in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen», niet zijnde ingezetenen van de gemeente. Van de zijde
van verschillende instanties, bij voorbeeld de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf of organisaties die zich inzetten voor etnische minderheden,
wordt het belang van deze bepaling voor instanties die de belangen van
een bepaalde groep gemeentenaren behartigen, beklemtoond. Wij
hechten eraan veilig te stellen dat ook deze belanghebbende organisaties
en instanties in de gelegenheid worden gesteld in te spreken als tot het
verlenen van inspraak op een hen regarderend beleidsterrein wordt
besloten.
Het voorschrift onder c. schrijft overleg met organisaties en instellingen
voor ter zake van beleidsvoornemens op hun terrein. Bij nader inzien zijn
wij van mening dat in een sobere inspraakbepaling niet moet worden
overgegaan tot het verplicht stellen van overleg met verschillende
organisaties. Aan de gemeentebesturen kan worden overgelaten de
bepaling of en met welke instanties en organisaties in concrete situaties
overleg moet worden gepleegd. Gemeentebesturen hebben echter tot
taak hun besluiten zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren en kunnen
daarvoor ter verantwoording worden geroepen. In dat licht bezien kan
een voorschrift waarin overleg met organisaties en instellingen verplicht
wordt gesteld, worden gemist. In de nota van wijziging hebben wij dit
verwerkt.
Onder e. is de verplichting tot regeling van een beklagrecht opgenomen.
Aan onze uiteenzetting in paragraaf 3.1.3. van deze memorie ten aanzien
van de door de leden van verschillende fracties bepleite verplichtstelling
van een algemene klachtenregeling, zou enige reserve ten aanzien van
deze specifieke beklagregeling kunnen worden ontleend. Voorshands
neigen wij er desondanks toe dit voorschrift inzake een beklagregeling te
handhaven, omdat daardoor beter de concrete werking van de klachtregels
kan worden gecontroleerd.
De leden van de D66-fractie veronderstelden terecht dat verschillende
inspraakbepalingen in bijzondere wetten te zijner tijd zullen kunnen
worden gesaneerd. In de overigens gelijkluidende artikelen 8 van de Wet
op de Stads- en Dorpsvernieuwing en 6a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening is bij voorbeeld uitdrukkelijk bepaald dat die artikelen zullen
vervallen als de bepaling in de nieuwe Gemeentewet in werking treedt.
Als in de Gemeentewet in belangrijke mate zou worden afgeweken van
hetgeen bij de parlementaire behandeling van die wetten ten aanzien van
de inspraak noodzakelijk werd geacht en op die grond ook in dit voorstel
werd overgenomen, zou de sanering van de inspraakbepalingen wel eens
problemen kunnen gaan opleveren.
Op de vraag van de leden van de fractie van D66 naar de betekenis van
de begrippen «voorbereiding van beleid» en «beleidsvoornemen» kan het
volgende worden meegedeeld. Onder voorbereiding van beleid wordt
verstaan het gehele proces dat aan de concrete besluitvorming voorafgaat.
Inspraak moet worden verleend op een moment dat enig beleidsvoornemen
is uitgekristalliseerd, maar de definitieve besluitvorming daarover nog niet
heeft plaatsgevonden en mitsdien nog door de inspraak kan worden
beïnvloed.
Aan de beklagregeling worden vrijwel geen eisen gesteld. Wel wordt
aangegeven welke personen en instanties een beklagrecht tegen de
uitvoering van de verordening moeten krijgen.
Artikel 152
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen om een reactie
op het voorstel van de VNG om mogelijk te maken dat de raad beroep op
zich openstelt van besluiten op grond van artikel 173 genomen.
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In het nader rapport onder 8b en in de memorie van toelichting hebben
wij uiteengezet dat de noodzaak in dit soort gevallen snel en doeltreffend
te kunnen optreden, maakt dat de uitvoering van de raadsverordeningen,
bedoeld in artikel 173, tweede lid, exclusief bij de burgemeester moet
worden gelegd. Deze zelfde argumenten pleiten ervoor ook de mogelijkheid
van beroep op de raad uit te sluiten.
Bij deze vraagstelling moet ook artikel 177 worden betrokken. Daarin
wordt onder meer bepaald dat de burgemeester de uitvoering van
besluiten van de raad, voor zover hij daarmee is belast en deze niet zijn
uitgezonderd, kan overdragen aan een ambtenaar van de gemeentepolitie
of de rijkspolitie. In het tweede lid wordt onder meer bepaald dat van een
dergelijk besluit beroep op de burgemeester openstaat, tenzij de raad
heeft bepaald dat beroep op het college van burgemeester en wethouders
of op de raad openstaat. Hieruit kan worden afgeleid dat althans in het
hiergenoemde geval de raad beroep op zich kan openstellen. Artikel 152
noemt de mogelijkheid dat de raad beroep op zich openstelt van besluiten
van de burgemeester (en mitsdien ook van door hem aan ambtenaren van
politie gedelegeerde besluiten) ter uitvoering van raadsverordeningen
genomen, niet. Deze incongruentie tussen de artikelen 152 en 177 wordt
in de nota van wijziging opgeheven.
Artikel 153
De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met instemming van
deze bepaling kennis genomen, maar zouden graag een reactie van de
regering zien op het voorstel van de VNG - dat door de leden van de
fracties van V.V.D. en G.P.V. werd gesteund - om dit artikel te schrappen
en het aan de raad over te laten te regelen hoe de beslissing van de raad
op een bij hem ingediend beroepschrift zal worden voorbereid.
Het belang van voorbereiding van de behandeling van beroepschriften
door een commissie is gelegen in het feit dat hierdoor de onafhankelijkheid
van de beslissing in beroep wordt gewaarborgd. In de meeste gevallen
wordt beroep op de raad ingesteld tegen besluiten van het college van
burgemeester en wethouders. Als niet verplicht zou worden gesteld dat
de behandeling van beroepschriften geschiedt door een onafhankelijke
commissie en de raad daartoe ook niet zou besluiten, dan zou ingevolge
artikel 160 het college van burgemeester en wethouders met de voorbereiding van de beslissing van de raad op het beroepschrift zijn belast. Dit
achten wij uit het oogpunt van rechtszekerheid - waartoe ook de bescherming van de belangen van de rechtzoekende moet worden gerekend alsmede uit het oogpunt van geloofwaardigheid van de uitspraak in
beroep een ongewenste situatie. Ter waarborging van de onafhankelijkheid
van de commissie wordt uitdrukkelijk de eis gesteld dat leden van het
college van burgemeester en wethouders geen zitting mogen hebben in
die commissie.
De leden van de D66-fractie vreesden dat het tweede lid van dit artikel
aanleiding zou kunnen geven tot misverstanden omdat onvoldoende
duidelijk zou zijn wat onder «gewichtige redenen» moet worden verstaan.
De bijkomende toetsing van de geheimhoudingsgronden zou een vlotte
afdoening van de beroepschriften kunnen belemmeren en bovendien de
gelijkheid tussen procespartijen kunnen aantasten. Zij waren voorts van
mening dat tenminste in de toelichting zou moeten worden vermeld dat
tegen de weigering van inzage in documenten Arob-beroep kan worden
ingesteld.
Op grond van de door de leden van de D66-fractie gestelde vragen
betreffende de regeling van de informatieverstrekking in relatie tot de
Wob en de toepasselijkheid van de Wet Arob, hebben wij in het algemeen
deel van deze memorie meegedeeld, dat naar onze mening de reikwijdte
van de Wet Arob uit die wet zelf moet volgen en niet uit de Gemeentewet.
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Uiteindelijk wordt de toepasselijkheid van de Wet Arob beoordeeld door
de Arob-rechter. Wij zien overigens niet in waarom tegen het besluit tot
weigering van inzage van stukken geen Arob-beroep zou openstaan. Dat
zou dan overigens geen beroep krachtens de Wet Arob en de Wob zijn,
maar een beroep op grond van de Wet Arob en artikel 153.
De interpretatie van het begrip «gewichtige redenen» is naar onze
mening gezien de tekst van de wetsbepaling en de daarbij gegeven
toelichting voldoende helder. Het begrip komt reeds voor in artikel 109,
tweede lid, van de Provinciewet en in artikel 37 van de Wet op de Raad
van State. Dienaangaande heeft zich reeds enige jurisprudentie ontwikkeld,
waaruit duidelijk blijkt dat aangevoerde «gewichtige redenen» op grond
waarvan tot geheimhouding zou kunnen worden besloten, niet snel
aanwezig worden geacht (zie bij voorbeeld KB 11 april 1975, AB 1975,
326). In artikel 153, tweede lid, is nog een nadere precisering aangebracht
teneinde onomstotelijk vast te stellen dat toegang tot de stukken in ieder
geval niet geweigerd mag worden als de informatie op grond van de Wob
toegankelijk zou zijn. De toetsing of iets geheim gehouden moet worden
of niet geschiedt in één keer, met dien verstande dat de grens tussen
toegankelijk en niet toegankelijk anders ligt dan bij de Wob. Voor een
bijkomende toetsing die een vlotte afhandeling van de beroepszaken zou
belemmeren, behoeft naar onze mening niet te worden gevreesd. Niet
duidelijk is ons waarom de toetsing van de geheimhoudingsgronden de
gelijkheid van procespartijen zou moeten beïnvloeden.
Artikel 154
De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen om een reactie
op het voorstel van de VNG om de maximale geldboete van de derde
categorie te introduceren, zoals ook door de Werkgroep herziening
gemeentewet was voorgesteld, en om een recidiveregeling in te voeren.
De in artikel 154 opgenomen maximale geldboete is geënt op artikel
195 van de huidige gemeentewet, dat sinds 1 mei 1984 de mogelijkheid
van een maximale geldboete van de tweede categorie kent (zie de Wet
indeling geldboetecategorieën van 10 maart 1984, Stb. 91). Daarvoor
kende de gemeentewet een maximale geldboete van f 3 0 0 . Wij zien geen
reden om de sinds kort geldende maximale geldboete van f 5 000 op te
trekken tot maximaal f 10000 als door de VNG voorgesteld. In de
tussentijd hebben de omstandigheden zich niet dusdanig gewijzigd dat
hierin een reden kan worden gevonden. Ons is niet gebleken dat het
maximum van f 5 000 de gemeentelijke wetgever onvoldoende ruimte tot
differentiatie biedt.
De invoering van een recidiveregeling wijzen wij om de volgende
redenen af. Het moge waar zijn dat het strafrecht in enkele uitzonderingsgevallen een recidiveregeling bij overtredingen kent, in het algemeen
komt deze bij dit soort overtredingen niet voor. Er zou een sterke motivering
moeten worden gegeven om tot de introductie van een uitzondering op
de algemene regel te kunnen overgaan. Naar onze mening is die niet te
geven. Bovendien zou een recidiveregeling ertoe leiden dat in voorkomende
gevallen een geldboete van f 2 0 0 0 0 mogelijk zou worden. Dit achten wij
een niet gewenste situatie. Bovendien stuit de invoering van lokale
recidiveregelingen vanuit praktisch oogpunt op de nodige bezwaren.
Immers, bepalend voor de strafmaat is dat niet alleen de overtreding,
maar tevens de omstandigheid of in de betreffende verordening ten
aanzien van het concrete feit een recidiveregeling is opgenomen. Dat
leidt ertoe dat alle gepleegde overtredingen ten aanzien waarvan een
recidivebepaling geldt - welke bepaling dat is kan per geval verschillen centraal geregistreerd zouden moeten worden. De kans dat dit tot een
onevenredig zware belasting voor de justitiële documentatiedienst leidt,
lijkt niet onaannemelijk.
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Artikel 154a
De leden van de fractie van het C.D.A. bepleitten een nieuw artikel
154a, waarin de raad wordt verplicht tot het treffen van een behoorlijke
klachtenregeling. De vaststelling van de precieze inhoud zou aan het
lokaal bestuur moeten worden overgelaten.
In paragraaf 3.1.3. van deze memorie zijn wij naar aanleiding van de
door de meeste andere fracties gestelde vragen, ingegaan op de wenselijkheid een lokale klachtenregeling verplicht te stellen. Gemotiveerd
gaven wij daar aan waarom wij van mening zijn dat niet tot het opnemen
van een daartoe strekkende wettelijke verplichting moet worden overgegaan.
Artikel 156
De leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D. en D66 vroegen zich
af waarom bij het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke
rechtsvormen niet zou kunnen worden volstaan met repressief toezicht.
Ook het lid van de fractie van het G.P.V. vroeg zich af waarom in dit geval
goedkeuring van gedeputeerde staten wordt voorgeschreven, te meer
omdat naar zijn oordeel de criteria voor onthouding van goedkeuring
vragen oproepen. Welke andere dringende redenen kunnen er bestaan
voor onthouding van goedkeuring dan strijd met het eerste lid of anderszins
strijd met de wet?
Een belangrijke doelstelling van dit voorstel is het scheppen van
waarborgen voor een doelmatig en democratisch gemeentelijk bestuur.
Dat rechtvaardigt naar onze mening het handhaven van preventief
toezicht op besluiten als hier bedoeld. Er moet op worden toegezien dat
het uitvoeren van de overheidstaak op voldoende democratische wijze
geschiedt en deze niet te zeer versnipperd wordt over verschillende
privaatrechtelijke rechtspersonen.
De regering stelt overigens samenwerking tussen overheid en particulieren op prijs en wil die ook stimuleren. Daarbij zal echter wel recht
gedaan moeten worden aan het bijzondere karakter van de taakbehartiging
door de overheid. De overheid verricht zijn taak in het openbaar belang
en heeft mitsdien veelal een andere positie dan een andere deelnemer
aan het maatschappelijke verkeer. Op grond van deze overweging wordt
de eis gesteld dat de raad een besluit tot het oprichten van, dan wel
deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts neemt als dat
voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang bijzonder
aangewezen moet worden geacht.
De publiekrechtelijke samenwerking is onderworpen aan de regels van
de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin zijn
verschillende belangrijke waarborgen opgenomen betreffende het gebruik
van bevoegdheden, de besluitvormingsstructuren, beïnvloedingsmogelijkheden, repressief toezicht, democratische controle en openbaarheid.
Deze waarborgen zijn niet aanwezig als gekozen wordt voor een privaatrechtelijke vorm van samenwerken. Omdat in de privaatrechtelijke
rechtsvorm (mede) het openbaar belang zal worden behartigd en de
gemeente bovendien veelal zowel voor de uitvoering als voor de financiën
(mede) verantwoordelijk is, dient de keuze voor een privaatrechtelijke
rechtsvorm met grote zorgvuldigheid gepaard te gaan. Dit maakt het
gewenst dat te dien aanzien preventief toezicht gehandhaafd blijft. De
met deze vorm van preventief toezicht gepaard gaande beleidslasten zijn
gering. Er is geen sprake van een structureel toezicht, maar van een
incidentele toetsing van besluiten tot oprichting van of deelname in een
privaatrechtelijke rechtspersoon. Als de toezichthoudende instantie op
zichzelf akkoord gaat met de keuze voor een taakbehartiging die op
privaatrechtelijke leest wordt geschoeid, moet vervolgens de vormgeving
worden getoetst. Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan het
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feit of bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in voldoende
mate is voldaan aan de eisen die een democratische besluitvorming stelt,
aan de openbaarheid en aan de controle. Ook zal erop worden toegezien
dat de gemeente geen financiële verplichtingen op zich neemt die zij niet
aan kan. Als tekortkomingen worden gesignaleerd zal de goedkeuring
kunnen worden onthouden op grond van andere dringende redenen, die
in het tweede lid onder b. worden genoemd.
De in het NBW gebezigde terminologie noopt ertoe de woorden
«coöperatieve en andere verenigingen» in het tweede lid te vervangen
door «verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen».
In de nota van wijziging is dit verwerkt.
Artikel 158a
Het lid van de G.P.V.-fractie vond het juist dat de raad bevoegd is de
naam van de gemeente te wijzigen. Hij vroeg zich evenwel af of niet de
eis zou moeten worden gesteld, dat de naam in ieder geval (ook) in de
Nederlandse taal moet worden uitgedrukt.
Het komt ons niet juist voor ten opzichte van de naam van de gemeente
de eis te stellen dat deze (mede) in de Nederlandse taal moet worden
uitgedrukt. Aan de gemeentebesturen kan naar onze mening heel goed
worden overgelaten te bepalen onder welke naam zij de gemeente aan
het Nederlandse rechtsverkeer willen laten deelnemen. Elementen van
heel verschillende aard (historie, geologie, geografie of anderszins)
kunnen daarbij een rol spelen. Uiteindelijk kan de Kroon tegen een
onaanvaardbare naamgeving optreden langs de weg van het vernietigingsrecht.
Hoofdstuk X . De bevoegdheid van het college van burgemeester
en wethouders
Artikel 165
Het lid van de G.P.V.-fractie toonde enige reserves ten aanzien van de
delegatie van uitvoerende taken aan een ambtenaar van de rijkspolitie,
omdat enige relatie tussen het college van burgemeester en wethouders
en wellicht ook de burgemeester enerzijds en een ambtenaar van de
rijkspolitie anderzijds ontbreekt.
Voorts informeerde hij naar het oordeel van de regering over mandaat
door burgemeester en wethouders aan een ambtenaar van de gemeentepolitie.
Als het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester
besluit tot het overdragen van de uitvoering van zijn besluiten aan een
ambtenaar van de rijkspolitie, is er wel enige relatie van het college tot
die ambtenaar. Deze relatie is verankerd in het delegatiebesluit en de
eventuele algemene aanwijzingen die op grond daarvan gegeven kunnen
worden. Het college of in voorkomende gevallen de burgemeester kan die
relatie eenzijdig beëindigen door het delegatiebesluit in te trekken.
Verderstrekkende eisen ten aanzien van de relatie worden bij een delegatie
van bevoegdheden niet gesteld.
De mogelijkheid van mandaatverlening door burgemeester en wethouders aan een ambtenaar van de gemeentepolitie wordt door ons niet
uitgesloten. Hoewel er geen sprake is van een rechtstreekse ondergeschiktheidsrelatie tussen de politieambtenaar en het college, is de
politieambtenaar wel in dienst van de gemeente en is er uit dien hoofde
een voldoende sterke relatie voor een eventuele mandaatverlening. Op
het naar onze mening niet vereist zijn van een rechtstreekse ondergeschiktheidsrelatie bij mandaatverlening, zijn wij eerder in deze memorie
onder meer bij artikel 76 ingegaan.
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Artikel 168
Door de leden van de D66-fractie werd zowel in het algemene deel van
het voorlopig verslag als bij de behandeling van dit artikel ruime aandacht
besteed aan de gronden waarop het college van burgemeester en
wethouders kan weigeren informatie te verstrekken, mede omdat deze
informatieverstrekking voor raadsminderheden van een zo groot belang
is. Zij brachten daarbij de verhouding met de Wob ter sprake en vreesden
dat het gebruik van de weigeringsgrond «openbaar belang» in de Gemeentewet een achteruitgang zou betekenen, omdat daarbij geen beroep
op de Arob-rechter zou kunnen worden gedaan. Bovendien vreesden zij
dat de term «openbaar belang» meer zou omvatten dan de criteria, die in
de artikelen 1 en 4 van de Wob worden genoemd en daardoor meer
mogelijkheden zou bieden tot beperking van de informatieverstrekking. Zij
toonden zich voorstander van het onverkort overnemen van de criteria
van de Wob en verwachtten tevens dat daardoor misbruik minder goed
mogelijk zou zijn.
In paragraaf 3.1.6. van deze memorie hebben wij uitvoerig aandacht
besteed aan de door de leden van de D66-fractie ter sprake gebrachte
problematiek. Daarbij hebben wij naar onze mening duidelijk naar voren
gebracht dat er geen sprake is van een loskoppeling van de Wob maar
juist van een aanvulling, die het mogelijk maakt dat aan raadsleden meer
informatie wordt verstrekt dan met een beroep op de Wob mogelijk zou
zijn. Ook de rechtsbescherming die door de Arob-rechter kan worden
geboden, blijft volledig intact. Kortheidshalve volstaan wij hier met deze
samenvatting en verwijzen voor het overige naar onze uiteenzetting in
paragraaf 3.1.6.
Het lid van de fractie van het G.P.V. vroeg of het niet een vergissing
was dat aan de leden van het college van burgemeester en wethouders
een plicht tot het geven van inlichtingen werd opgelegd in plaats van aan
het college als geheel.
Wij mogen er op wijzen dat ook in artikel 129 van de huidige gemeentewet
de afzonderlijke leden van het college van burgemeester en wethouders
de plicht hebben informatie te verstrekken aan de gemeenteraad,
wanneer daarom door de raad wordt gevraagd. In die zin verandert dit
artikel niets aan de bestaande praktijk. Het verschil tussen 129 gemeentewet en 168 van dit wetsvoorstel schuilt erin, dat de verplichting om
inlichtingen te verstrekken op het college als geheel en op de afzonderlijke
leden rust ook in het geval individuele leden van de raad daarom verzoeken.
Zij zijn gehouden de inlichtingen te verstrekken, tenzij dit in strijd zou zijn
met het «openbaar belang». Op hetgeen daaronder moet worden verstaan,
is uitvoerig in de memorie van toelichting en elders in paragraaf 3.1.6.
van deze memorie ingegaan in antwoord op vragen van de leden van de
D66-fractie.
De inlichtingen- en verantwoordingsplicht voor de individuele leden van
het college is in 1969 ingevoerd om tegemoet te komen aan de in de
praktijk gegroeide behoefte aan een portefeuilleverdeling binnen het
college en een meer aan die praktijk gekoppelde wijze van overleg voeren
met de raad. Het heeft uiteraard ook een relatie met de mogelijkheid van
het opzeggen van het vertrouwen door de raad ten opzichte van de
individuele wethouders (artikelen 49 en 50 van dit wetsvoorstel). Een en
ander creëert overigens niet een zelfstandige positie van de individuele
wethouder in bestuurlijk en juridisch opzicht, maar wel in politiek opzicht.
Hieraan werd in de memorie van toelichting (blz. 43-44 en blz. 55-59)
uitvoerig aandacht besteed.
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Hoofdstuk X I . De bevoegdheid van de burgemeester
Artikel 171
De leden van de C.D.A.-fractie stelden voor om aan dit artikel een
tweede lid toe te voegen luidende: «Bij verstoringen van de openbare
orde of veiligheid of bij gegronde vrees voor het ontstaan daarvan, is de
burgemeester bevoegd de bevelen te geven die redelijkerwijs nodig zijn
voor de handhaving van de openbare orde of veiligheid». Deze leden
verzochten voorts nader aan te geven wat onder het begrip openbare
orde moet worden verstaan.
In paragraaf 3.3. van het algemeen deel van deze memorie zijn wij
reeds op de verschillende aspecten van artikel 171, die in het voorlopig
verslag aan de orde zijn gesteld, ingegaan. Als één van onze conclusies
hebben wij daar uiteengezet dat de bevelsbevoegdheid die de burgemeester aan artikel 171 ontleent, expliciet in dit artikel moet worden opgenomen.
Wij stellen daarom bij nota van wijziging voor een tweede lid aan artikel
171 toe te voegen. Voor een nadere uiteenzetting over dit tweede lid
alsmede voor een reactie op de andere gemaakte opmerkingen ten
aanzien van artikel 171 verwijzen wij kortheidshalve naar de beschouwingen
die wij daaraan in het algemeen deel van deze memorie hebben gewijd.
Artikel 173
Wij verwijzen voor een reactie op de vragen en opmerkingen naar
aanleiding van de artikelsgewijze toelichting op dit artikel naar onze
beschouwingen in paragraaf 3.3. van het algemeen deel van deze
memorie.
Artikelen 174 en 175
De leden van de C.D.A.-fractie gingen uitvoerig in op de artikelen 174
en 175. Zij vroegen allereerst om een duidelijker motivering van deze
artikelen en merkten voorts op dat naar hun oordeel de daarin toegekende
bevoegdheden bestemd zijn voor uitzonderlijke lokale omstandigheden.
Zij hadden de indruk dat de daarmee overeenkomende bevoegdheden op
grond van de huidige gemeentewet, met name artikel 219, in de praktijk
ook worden aangewend voor situaties die niet als zodanig kunnen worden
gekwalificeerd. Door middel van artikel 171 zou, aldus deze leden, aan
deze praktijk terecht een einde kunnen komen.
De hier aan de orde zijnde bevoegdheden van de burgemeester
strekken ertoe hem voor (dreigende) noodsituaties, die een zeer ernstige
inbreuk maken op de openbare orde en veiligheid in de gemeente,
instrumenten te verschaffen waarmee hij deze de gemeenschap bedreigende situaties, snel en adequaat tegemoet kan treden. Aangezien het in
deze situaties noodzakelijk is snel te handelen opdat erger kan worden
voorkomen, is de burgemeester als eenhoofdig bestuursorgaan en gelet
op de verantwoordelijkheden, die hem in artikel 171 van het wetsvoorstel,
alsmede in Politiewet en Rampenwet, zijn opgelegd, daarvoor de aangewezen persoon. Wij onderschrijven dus de visie van de leden van de
C.D.A.-fractie dat de bevoegdheden van de artikelen 174 en 175 zijn
bestemd voor «locale noodtoestanden». Wat de betekenis van artikel 171
betreft, mede in relatie tot de hier aan de orde zijnde artikelen, verwijzen
wij naar hetgeen wij daarover in het algemeen deel van deze memorie
hebben uiteengezet.
De leden van de C.D.A.-fractie stonden voorts stil bij het vraagstuk van
de rechterlijke toetsing van noodbevelen en noodverordeningen, in het
bijzonder bij het zevende lid van artikel 175. Op grond van deze bepaling
mag de rechter bij toetsing van noodverordeningen, anders dan bij
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toetsing van noodbevelen, zich niet uitspreken over de vraag of er in
concreto sprake was van een van de in artikel 174 bedoelde omstandigheden. Zij vroegen welke motivering aan dit verschil ten grondslag lag en
of de reden wellicht gelegen was in het feit dat de beschikkingen op
grond van artikel 174 in beginsel «arobabel» zijn. Deze leden vroegen
voorts hoe zij het arrest van de Hoge Raad van 8 november 1915 (NJ
1916, blz. 43) moesten zien in relatie tot artikel 175, zevende lid. Tot slot
gingen de leden van de C.D.A.-fractie en ook het lid van de G.P.V.-fractie
in op de vraag in hoeverre de rechter wel bevoegd zou zijn tot marginale
toetsing van de vraag of er sprake was of is van een in artikel 174
bedoelde omstandigheid.
Naar aanleiding van deze vragen merken wij het volgende op. Artikel
220, zesde lid, van de huidige gemeentewet dat de voorloper is van het
voorgestelde artikel 175, zevende lid, is in 1931 in de gemeentewet
opgenomen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 8
november 1915. In dit arrest werd uitgemaakt dat de beantwoording van
de vraag of ten tijde van het uitvaardigen van de noodverordening sprake
was van een in artikel 220, eerste lid, bedoelde noodtoestand, moest
plaatsvinden door de «feitenrechter». De Tweede Kamer was echter van
oordeel dat de rechter buiten deze vraag van bestuursbeleid diende te
blijven en nam om die reden vervolgens bij amendement artikel 220,
zesde lid, in de gemeentewet op. Naar ons oordeel is er geen aanleiding
thans op dit standpunt terug te komen. De gemeenteraad zal in de
bekrachtigingsprocedure een oordeel geven over de vraag of er inderdaad
sprake was van een noodtoestand, die de afkondiging van een noodverordening door de burgemeester rechtvaardigde. Een dergelijk oordeel dient
in beginsel voorbehouden te blijven aan de raad, gelet op zijn primaat ten
aanzien van het vaststellen van verordeningen. De ratio van artikel 175,
zevende lid, is dus dat de rechter geen oordeel mag uitspreken over de
vraag of in casu de noodtoestand al dan niet aanwezig was: dat is een
zaak die bij uitstek ter beoordeling is aan het bestuur.
Wij zijn het met de leden van de fracties van C.D.A. en G.P.V. eens dat
het gelet op de jurisprudentie in de rede ligt te veronderstellen dat de
rechter zich in voorkomend geval bevoegd zal achten tot marginale
toetsing van de vraag of de bewuste omstandigheid zich voordeed. Naar
ons oordeel is daar geen bezwaar tegen, omdat deze beperkte toetsing
voldoende vrijheid aan de burgemeester en de raad laat.
Het verschil in de positie van de rechter ten aanzien van enerzijds
noodbevelen en anderzijds noodverordeningen waarnaar het lid van de
G.P.V.-fractie informeerde, is tweeërlei. In de eerste plaats is er een
verschil ten aanzien van de toetsing van de vraag of in concreto sprake
was van een omstandigheid die gebruikmaking van de bevoegdheid
gegeven in artikel 174 dan wel 175 rechtvaardigde. In de tweede plaats is
er een verschil ten aanzien van de toetsing van de vraag of de noodbevelen
of noodverordeningen nodig zijn. Ten aanzien van noodbevelen ligt, gelet
op de redactie van artikel 174 (... de burgemeester is bevoegd alle
bevelen te geven die hij nodig acht...), een marginale toetsing voor de
hand, terwijl de objectieve formulering van artikel 175 (... de voorschriften
die ... nodig zijn) een onbeperkte toetsing toestaat.
De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D. en G.P.V. gingen ook in op
het vereiste van bekrachtiging van noodverordeningen door de raad.
Kortheidshalve verwijzen wij naar hetgeen daarover in paragraaf 3.3.2.
van deze memorie is gesteld naar aanleiding van opmerkingen van de
fracties van P.v.d.A. en S.G.P..
Artikel 176
De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat er geen
reden lijkt te bestaan om in dit artikel een afwijkende zorgplicht voor de
civiele verdediging op te nemen. De bestaande wetgeving voor buitenge-
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wone omstandigheden gaat er immers van uit dat de gemeenten zo lang
mogelijk normaal functioneren. Als er wel een reden voor het opnemen
van een afwijkende zorgplicht zou zijn aan te geven, zou deze naar de
mening van de aan het woord zijnde leden beter in de bijzondere wetgeving
kunnen worden ondergebracht.
Ook de leden van de D66-fractie waren deze mening toegedaan. Zij
vroegen voorts waarom de burgemeester in plaats van het college van
burgemeester en wethouders het aangewezen orgaan is voor de voorbereiding van maatregelen ten behoeve van de civiele verdediging. Zij
wezen daarbij op de analogie met de rampenbestrijding in vredestijd.
Deze opmerking werd in het algemene deel van het voorlopig verslag ook
door de leden van de fracties van C.D.A. en P.v.d.A. gemaakt.
In een groot aantal bijzondere wetten voor buitengewone omstandigheden, de zogenaamde noodwetten, worden aan verschillende overheidsorganen, waaronder de gemeentebesturen, taken en bevoegdheden op het
gebied van de civiele verdediging opgedragen. Deze noodwetten hebben
onder meer tot doel het bestuur en het maatschappelijk leven zoveel
mogelijk normaal te doen functioneren en de rampenbestrijding te
regelen. Wij kunnen in dit verband bij voorbeeld wijzen op de Wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, de Distributiewet en de
Wet verplaatsing bevolking. Deze regelingen vereisen ieder op hun terrein
voorbereidingsactiviteiten van de gemeentebesturen. Een algemene
bepaling van deze strekking ontbreekt echter tot nu toe. Hierdoor kan het
voorkomen dat aan bepaalde aspecten van de civiele verdediging die niet
in bijzondere wetten zijn geregeld, geen of onvoldoende aandacht wordt
besteed. Hierbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan de zorg voor de
voorbereiding van een gemeentelijke nooddrinkwatervoorziening, die niet
in een bijzondere wet is geregeld. De voorgestelde algemene bepaling is
opgenomen om veilig te stellen dat in leemten op het gebied van de
civiele verdediging kan worden voorzien. Het algemene karaktervan de
bepaling verzet zich tegen opname in de reeds bestaande bijzondere
wetgeving, waarin steeds een deelaspect van de civiele verdediging
wordt geregeld.
De algemene zorgplicht wordt in artikel 176 van het wetsvoorstel op de
burgemeester gelegd. Bij nader inzien zijn wij met de leden van de
fracties van C.D.A., P.v.d.A. en D66 van mening dat er reden is de
zorgplicht niet in handen van de burgemeester maar van het college van
burgemeester en wethouders te leggen. Hier is immers een ander soort
zorg in het geding dan de typisch aan de burgemeester toekomende zorg
voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het opperbevel
bij brand. In die gevallen gaat het om maatregelen waarbij doelmatigheid
en slagvaardigheid voorop staan en een onmiddellijk optreden geboden
is. Dit maakt inschakeling van een eenhoofdig bestuursorgaan noodzakelijk.
Bij civiele verdedigingsvoorbereidingen zijn deze operationele eisen niet
aan de orde. Het gaat hier om een voorbereidingsplicht waarvoor het
gehele gemeentebestuur de verantwoordelijkheid draagt. Daar burgemeester en wethouders in het algemeen zijn belast met de voorbereiding van
gemeentelijke zaken, dient deze plicht op hen te worden gelegd. In de
nota van wijziging is deze aanpassing verwerkt. De gewijzigde bepaling
wordt opgenomen in hoofdstuk X, waarin de bevoegdheid van het college
wordt geregeld.
A r t i k e l 177
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg waarom in het eerste lid de woorden
«zo nodig» ontbreken, die in artikel 165 wel voorkomen. Voorts vestigde
hij er de aandacht op dat de formulering van het tweede lid de indruk
wekt dat de raad ook in het geval van uitvoering van besluiten van de
burgemeester, beroep kan openstellen op het college van burgemeester
en wethouders of op de raad. Dit lid nam aan dat deze mogelijkheid niet
bestaat in verband met het bepaalde in de artikelen 152 en 173.
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In de memorie van toelichting wordt zowel bij artikel 165 als bij dit
artikel de wenselijkheid benadrukt van terughoudendheid ten aanzien van
delegatie van bevoegdheden aan gemeenteambtenaren en aan ambtenaren
van de rijkspolitie, vooral waar het taken betreft waarbij de politieke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan daadwerkelijk een rol kan
spelen. In artikel 165 is dit tot uitdrukking gebracht met de woorden «zo
nodig». Dat dit in artikel 1 77 niet is gebeurd, kan slechts kwantitatief
worden beargumenteerd. Bij de burgemeester zal in praktijk een dergelijke
delegatie namelijk vrijwel nooit voorkomen. Het gevaar dat aan dit
verschil in formulering meer waarde zal worden gehecht dan wij erin
hebben willen leggen en aanleiding zal gaan geven tot a contrario
redeneringen, brengt ons ertoe in artikel 177 alsnog de woorden «zo
nodig» op te nemen. In de nota van wijziging is dit verwerkt.
Op de door het aan het woord zijnde lid terecht gesignaleerde spanning
tussen de artikelen 152, 173 en 177 is bij de behandeling van artikel 152
ingegaan. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze uiteenzetting aldaar.
Artikel 178
Het lid van de G.P.V.-fractie zag het nut van dit artikel niet in, nu de
bevoegdheden van de burgemeester genoemd in de artikelen 171 tot en
met 175 zijn uitgezonderd.
Het lid van de P.S.P.-fractie achtte het niet wenselijk dat de bevoegdheid
van de raad tot het toekennen van bevoegdheden van de burgemeester
aan een commissie afhankelijk werd gemaakt van een daartoe strekkend
voorstel van de burgemeester.
Hoewel een belangrijk deel van de taken van de burgemeester in de
artikelen 171 tot en met 175 is genoemd, kunnen hem in de bijzondere
wetgeving of in raadsverordeningen ook andere taken worden of zijn
toebedeeld. Deze taken kunnen op grond van artikel 178 wel aan een
commissie worden overgedragen.
Het spreekt naar onze mening vanzelf dat een in de wet- of regelgeving
uitdrukkelijk aan de burgemeester toebedeelde taak, niet zonder diens
instemming door de raad aan een commissie kan worden overgedragen.
Eigenlijk is er indirect sprake van een delegatie van de bevoegdheden van
de burgemeester aan een commissie. Alleen de burgemeester kan zijn
eigen bevoegdheden delegeren. Omdat het een door de raad ingestelde
of in te stellen commissie betreft, moeten de bevoegdheden echter door
de raad aan de commissie worden toegekend. In het eerste lid worden
beide aspecten verenigd en wordt de eis gesteld dat die toekenning op
voorstel van de burgemeester geschiedt.
Artikel 181
De leden van de D66-fractie meenden dat artikel 181 niet past in de
huidige maatschappelijke en bestuurlijke opvattingen, nu de taakvervulling
door de burgemeester wordt uitgezonderd van de door de gemeenteraad
te geven algemene regels ex artikel 149 van dit wetsvoorstel. De leden
van deze fractie achtten het zeer wel denkbaar dat de gemeenteraad
omtrent de vervulling van die taak algemene regels stelt, zonder dat dit
ten koste gaat van een doeltreffende en efficiënte uitvoering. Zij wensten
een nadere toelichting op de betekenis van artikel 181. Ook het lid van de
G.P.V.-fractie wees op het ontbreken van een goede motivering van het
onderhavige artikel. Tevens vroeg dit lid of het de bedoeling van artikel
181 is een halt toe te roepen aan of beperkingen aan te brengen voor
beleidsplannen voor de politie.
Wij verwijzen voor wat betreft de positie van de gemeenteraad inzake
het beleid met betrekking tot de openbare orde naar hetgeen wij hierover
opmerkten in paragraaf 3.3.2. De gemeenteraad heeft zeker een belangrijke taak terzake van de openbare orde in de gemeente, welke in de
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eerste plaats tot uitdrukking komt in de vaststelling van terzake relevante
verordeningsbepalingen. Tevens wezen wij reeds op de verantwoordingsplicht van de burgemeester, waarvan het beleid met betrekking tot de
openbare orde niet is uitgezonderd. De wetgever heeft van oudsher de
taken terzake van de handhaving van de openbare orde en de bescherming
van de veiligheid en gezondheid bij openbare samenkomsten en voor het
publiek openstaande gebouwen aan een eenhoofdig gezag opgedragen.
Dit omwille van de noodzaak van een snel en doeltreffend optreden,
waarbij, met behoud van de verantwoordelijkheidsrelaties, een grote
mate van vrijheid in handelen dient te bestaan. Gelet op het vaak incidentele
en directe karakter van deze taken is het niet goed denkbaar dat hieromtrent
door de gemeenteraad algemene regels worden gesteld. Te meer niet
omdat het terzake te ontwikkelen beleid en de te treffen maatregelen
veelal in overlegsituaties met andere betrokken organen en instanties,
zoals het openbaar ministerie, tot stand komen. Daarbij is het naar ons
oordeel onjuist de mogelijkheid te scheppen dat de burgemeester reeds
op voorhand beperkt wordt in zijn beleidsinstrumenten of in de reikwijdte
daarvan. Een en ander sluit overigens niet uit dat de burgemeester over
de meer algemene, structurele elementen in het beleid dat hij zich
voorneemt te voeren - en waarvan hij in voorkomende gevallen moet
kunnen afwijken - uitvoerig overleg pleegt met de gemeenteraad. Alleen
al via de verantwoordingsverplichting van de burgemeester blijft de
gemeenteraad dan ook ten volle betrokken bij het beleid van de burgemeester, zoals onder meer tot uiting komend in - vaak te zamen met het
openbaar ministerie ontworpen - politiebeleidsplannen.

TITEL IV. DE FINANCIËN V A N DE GEMEENTE
Hoofdstuk X I I . Algemene bepalingen
Artikel 183
Ingevolge de wet van 29 september 1988, Stb. 473, komt het huidige
artikel 5, onder j , van de Wet Arob per 1 januari 1989 te vervallen. Dat
houdt in dat de voorzieningen van de Wet Arob vanaf dat moment open
komen te staan tegen beschikkingen tot het toekennen, wijzigen, intrekken
of weigeren van financiële bijdragen aan publiekrechtelijke lichamen. De
categorie specifieke uitkeringen valt daar ook onder. De noodzaak tot het
uitdrukkelijk regelen van Arob-beroep ten aanzien van specifieke uitkeringen is hiermee vervallen. Daarom is bij nota van wijziging het negende lid
van artikel 183 geschrapt.
Artikel 184
De leden van de D66-fractie onderschreven het uitgangspunt dat de
begroting voor 1 november moet worden vastgesteld. Zij waren evenwel
van mening dat dit zou moeten inhouden dat de ministers hun gegevens
vóór 1 augustus moeten verstrekken. Slechts het voorbehoud van de
parlementaire behandeling van de rijksbegroting zou daarbij moeten
kunnen worden gemaakt. Voorts achtten deze leden het beter dat de
zogenaamde juni-circulaire zich zou richten op het jaar na het komende
begrotingsjaar.
Op de door de aan het woord zijnde leden aangesneden problematiek
van de korte termijn tussen het verstrekken van gegevens door de
minister en de vaststelling van de begroting door de raad, is in het
algemene deel van deze memorie in paragraaf 4.5. ingegaan. Daar
toonden wij de bereidheid de bepalingen zodanig te wijzigen dat tussen
het verstrekken van gegevens door de ministers en de termijn van
inzending van de begroting aan het college van gedeputeerde staten iets
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meer ruimte komt. Wij zoeken de verschuiving meer in de richting van
een iets latere vaststelling van de begroting door de raad dan in de door
de leden van de D66-fractie gesignaleerde vervroeging van de verstrekking
van gegevens door de ministers, omdat dit laatste in de praktijk niet
mogelijk is. In de nota van wijziging is verwerkt dat het college de door de
raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten
moet toezenden. Wij wijzen er overigens op dat de raad ook altijd de
mogelijkheid heeft de bepaling aan te passen langs de weg van begrotingswijzigingen.
Wat betreft de gegevens die in de juni-circulaire worden vastgelegd
kan het volgende worden vermeld. In het kader van de voorbereiding van
de rijksbegroting voor het komende jaar worden in de maand juni de
daarmee verband houdende financiële gegevens die van belang zijn voor
de gemeenten, aan de gemeenten verstrekt. Hieruit volgt dat de
juni-circulaire niet op de gegevens van het jaar nadien kan slaan.
Daarover is op dat moment nog geen betrouwbaar gegeven bekend,
bekend.
Hoofdstuk X I I I . De begroting en de rekening
Artikel 190
Het lid van de fractie van het G.P.V. deelde de mening van de Raad van
State, dat onvoldoende rekening gehouden wordt met de praktijk als de
eis gesteld zou worden, dat in de primitieve begroting alle financiële
voornemens voor het begrotingsjaar moeten zijn verwerkt. De beleidsafweging die integraal moet kunnen plaatsvinden, kan ook gebeuren als
voorgenomen nieuw beleid en/of ombuigingen in afzonderlijke wijzigingen
zijn verwerkt, mits deze gelijktijdig met de primitieve begroting worden
behandeld. Zo'n afzonderlijke presentatie zou naar zijn oordeel juist het
inzicht in het financiële beleid kunnen versterken.
Een belangrijk uitgangspunt bij de begroting is de eis van universaliteit.
Wij achten het van groot belang dat de begrotingsstukken als één geheel
aan de raad worden aangeboden en dat alle taken en activiteiten van de
gemeente daarin zijn ondergebracht. Dit houdt in dat de daarop betrekking
hebbende uitgaven en ontvangsten tot hun bruto-bedrag in de begrotingsstukken moeten worden vermeld. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat
de raad een samenhangende en verantwoorde afweging van taken en
activiteiten kan doen plaatsvinden.
Overigens verzet de eis van universaliteit zich niet tegen een presentatie
van een begroting die vergezeld gaat van verschillende wijzigingsvoorstellen. De integrale afweging blijft dan mogelijk, zij het wat moeilijker.
Artikel 192
Door de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en G.P.V.
werd ook bij de behandeling van dit artikel nog eens aangedrongen op
een wijziging van de datum van 1 november voor de vaststelling van de
begroting door de raad.
Op deze problematiek zijn wij uitvoerig ingegaan in paragraaf 4.5. van
het algemene deel van deze memorie en in het kort ook bij de behandeling
van artikel 184. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.
Artikel 194
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen zich af of de kosten van
uitvoering van een provinciale verordening ten laste van een gemeente
moeten komen, nu in artikel 194, onder c, de provinciale verordeningen
niet afzonderlijk worden genoemd.
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In dit verband is artikel 146a van het voorstel voor een nieuwe Provinciewet van belang. Ingevolge dit artikel kunnen provinciale staten in hun
verordeningen de medewerking tot de uitvoering daarvan vorderen van
gemeentebesturen. De kosten verbonden aan deze medewerking moeten,
voorzover zij ten laste van de gemeenten blijven, door de provincie aan
hen worden vergoed. Hieruit volgt dat de kosten voortvloeiend uit bij
provinciale verordening gevorderd medebewind voor de gemeenten geen
verplichte uitgaven meer zijn. Daarom zijn provinciale verordeningen niet
langer in artikel 194, onder c, opgenomen.
Artikel 198
Het lid van de fractie van het G.P.V. had met instemming kennis
genomen van het voorschrift dat de verslagen van de register-accountant
en van burgemeester en wethouders ten aanzien van de gemeenterekening
gepubliceerd moeten worden. Hij vroeg zich daarbij af of op basis van de
daaraan ten grondslag liggende argumentatie niet ook zou moeten
worden overgegaan tot publikatie van de verslagen van de register-accountants inzake de rekeningen van de onderscheidene departementen.
Zo nee, wat is dan het verschil tussen een gemeenterekening en een
rekening betreffende een departement van rijksdienst, vroeg het aan het
woord zijnde lid.
Het accountantsverslag bij de gemeenterekening heeft niet alleen een
interne functie, maar ook een functie ten behoeve van het maatschappelijk
verkeer. Het dient als steunpunt voor de beoordeling van het gevoerde
financiële beheer en de financiële positie van de gemeente door verschillende belanghebbenden als bij voorbeeld de raad, burgers, of een
toezichthouder. Openbaarheid van het verslag is daarvoor een vereiste.
Artikel 198 spreekt overigens niet van publiceren, maar slechts van het
ter inzage leggen en het algemeen verkrijgbaar stellen van het verslag. In
deze systematiek vervult het verslag van de accountant op gemeentelijk
niveau dezelfde functie als het verslag van de Algemene Rekenkamer op
rijksniveau. Het verslag van de departementale accountantsdienst ten
aanzien van de departementale rekening is vrijwel volledig intern gericht.
Het dient ter ondersteuning van het toezicht dat door de hoogste leiding
van het departement - de minister en de secretaris-generaal - op de
financiële en administratieve gang van zaken wordt uitgeoefend. De
Algemene Rekenkamer maakt op grond van doelmatigheidsoverwegingen
bij de opstelling van haar verslag gebruik van de departementale accountantsverslagen. De departementale accountantsverslagen worden in het
kader van de factfinding - in de meeste gevallen openbaar - aan de
Tweede Kamer toegezonden.
Artikel 199
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de regering uitvoering van
de bepaling dat de gemeenteraad de rekening vaststelt vóór 1 september
van het jaar volgend op het dienstjaar, in redelijkheid mogelijk acht.
Het lid van de G.P.V.-fractie vond het een goede zaak als bereikt zou
kunnen worden dat de rekeningen vóór 1 september zouden kunnen
worden vastgesteld. Hij vroeg zich wel af of er voldoende capaciteit is bij
de registeraccountants en of hierover overleg is geweest met vertegenwoordigers van deze beroepsgroep, dan wel met het Verificatiebureau
vandeVNG.
In de nieuwe Gemeentewet wordt ernaar gestreefd de beleidsvrijheid
van de gemeenten en daardoor ook de verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor het financieel beleid te vergroten. Daarvoor is het van
groot belang dat gedurende het jaar een systeem van voortgangscontrole
en tussenrapportage aan de raad wordt gehanteerd. Op deze wijze kan de
uitvoering van beleidsvoornemens door de raad ook tijdens het begro-
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tingsjaar worden getoetst en wordt een inzicht verschaft in de tot dan toe
behaalde resultaten. Niet alleen wordt hierdoor het budgetrecht van de
raad aanmerkelijk versterkt, maar tevens wordt de basis geboden voor
een tijdig opstellen en vaststellen van de rekening. Voor het vaststellen
van de rekening is het immers niet noodzakelijk dat alle cijfers daadwerkelijk
bekend zijn. Uit het systeem van lasten en baten volgt dat er ten behoeve
van een tijdige presentatie van de rekening ook verantwoord mag worden
geschat. Bovendien komen de eventueel in latere jaren gebleken verschillen
met de werkelijke bedragen tot uitdrukking in de rekeningen van de jaren
waarin deze verschillen zijn gebleken.
Bij nader inzien zijn wij van oordeel dat het mogelijk is de gemeenten
iets meer tijd te bieden voor het vaststellen van de rekening, zonder dat
aan het voorgestelde systeem afbreuk wordt gedaan. In de nota van
wijziging zullen de artikelen 199 en 201 zodanig worden aangepast, dat
de datum waarop de rekening moet zijn vastgesteld in feite met twee
weken naar achteren wordt geschoven. Voorwaarde blijft overigens dat
de gemeenten in de loop van het dienstjaar regelmatig een voortgangscontrole en tussenrapportage doen plaatsvinden, zodat onmiddellijk na
afloop van het dienstjaar voldoende gegevens beschikbaar zijn om de
rekening op te stellen. Voor de registeraccountants zijn er geen capaciteitsproblemen mits de in het geding zijnde termijnen voldoende tijdig
bekend zijn.
Artikel 202
Het lid van de fractie van het G.P.V. was het eens met de strekking van
dit artikel. De praktische toepassing ervan moet naar zijn oordeel echter
beperkt blijven tot evidente gevallen van laakbare tekortkomingen.
Andere politieke middelen komen ook dan vaak eerder in aanmerking. Hij
vreesde een negatieve invloed op de keuze van wethouders als de
persoonlijke financiële aansprakelijkheid te zeer op de voorgrond komt.
Hij maakte hierbij een vergelijking met de aansprakelijkheid van de
hoofden van departementen.
Op grond van artikel 199 van het ontwerp is het aan de raad te besluiten
uitgaven die niet rechtmatig zijn gedaan buiten de rekening te laten.
Gezien de daaruit voortvloeiende persoonlijke aansprakelijkheid voor de
leden van het college van burgemeester en wethouders zal de raad een
dergelijk besluit niet lichtvaardig nemen. De raad staan immers ook
andere middelen ter beschikking om zijn kritisch oordeel tot uitdrukking
te brengen. Hierbij valt bij voorbeeld te denken aan het opzeggen van het
vertrouwen in de betrokken bestuurders. Laakbare tekortkomingen in het
financiële beheer van burgemeester en wethouders kunnen voor de raad
echter een reden zijn de betrokken bedragen buiten de rekening te laten.
Afhankelijk van de omstandigheden en de ernst van de feiten zal de raad
kunnen besluiten te volstaan met een politieke sanctie, dan wel kunnen
overgaan tot het persoonlijk aansprakelijk stellen van de leden van het
college van burgemeester en wethouders. Met het aan het woord zijnde
lid zijn wij van mening dat dit laatste eerst in aanmerking komt als er
sprake is van een evidente laakbaarheid.
Artikel 203
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of het niet beter zou zijn
de woorden «van rechtswege» in de memorie van toelichting (blz. 166) te
schrappen, nu het oordeel van gedeputeerde staten over de situatie en
een mededeling daarvan aan het gemeentebestuur noodzakelijk zijn voor
het ontstaan van de goedkeuringseis.
Wij geven toe dat het gebruik van de woorden «van rechtswege» in de
memorie van toelichting tot enige verwarring kan leiden. In een memorie
van toelichting kunnen echter geen wijzigingen meer worden aangebracht.
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Daarom zullen wij in dit verband moeten volstaan met het aangeven wat
met het gebruik van de - overigens juridisch gezien minder juiste - term
«van rechtswege» werd beoogd. De bedoeling is zo duidelijk mogelijk tot
uitdrukking te brengen dat er een verschil is tussen het eerste lid en het
tweede lid van artikel 203. Het eerste lid van dit artikel houdt een
verplichting in. Wanneer het college van gedeputeerde staten constateert
dat de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming de
eerstvolgende jaren geen evenwicht is te verwachten, is het verplicht de
gemeentebegroting onder preventief toezicht te stellen. Het tweede lid
geeft gedeputeerde staten de bevoegdheid, maar geen verplichting om,
als één van de in dit lid omschreven situaties zich voordoet, preventief
toezicht in te stellen. Het kenmerkende van de in het tweede lid genoemde
situaties is, dat de aanwezigheid van een of meer genoemde situaties niet
altijd op een slechte financiële positie van een gemeente hoeft te duiden.
Van geval tot geval moet dit door het college van gedeputeerde staten
worden beoordeeld.
Artikel 205
Het lid van de G.P.V.-fractie had bedenkingen tegen het tweede lid van
dit artikel. Hij vreesde dat een dergelijke publicatie gemakkelijk en ten
onrechte gaat functioneren als een zwarte lijst van gemeenten. De
oorzaken van het behoeven van een goedkeuring zijn immers geheel
verschillend. Het argument dat derden hierbij belang kunnen hebben,
vond hij niet sterk.
Naar onze mening kan niet worden ontkend dat derden belang kunnen
hebben bij een publicatie, omdat zij in voorkomende gevallen met de
gevolgen van de ondertoezichtstelling van een gemeente worden geconfronteerd. Het voorschrift ligt volledig in het verlengde van het thans
gevolgde beleid. Een vergelijkbare publicatie vindt immers reeds plaats
ten aanzien van de zogenaamde «artikel 12-gemeenten». Jaarlijks wordt
een lijst van deze gemeenten opgenomen bij de memorie van toelichting
op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Juist ter
bescherming van mogelijke belangen van derden hechten wij eraan dit
voorschrift te handhaven.
Artikel 206
De leden van de D66-fractie waren van mening dat naast strijd met het
recht, slechts strijd met het gemeentelijk financieel belang reden tot
onthouding van goedkeuring zou mogen zijn.
Het streven naar meer zelfstandigheid voor de gemeenten brengt met
zich mee dat de gemeenten in beginsel zelf moeten kunnen beslissen wat
al dan niet in het financiële belang van de gemeente is. De toezichthouder
moet er naar onze mening vooral voor waken dat een gemeente zich in
een situatie manoeuvreert waarin een claim wordt gelegd op de financiële
middelen van de collectiviteit van de gemeenten, alsmede op die van de
rijksoverheid. Dit komt tot uitdrukking in het toetsingscriterium «strijd
met het algemene financiële belang». Het gemeentelijk financieel belang
valt daar alleen in extreme gevallen onder. Het belasten van een toezichthouder met een toetsing aan het gemeentelijk financieel belang, verdraagt
zich slecht met het streven naar een meer terughoudend toezicht. Om
deze reden voelen wij er niet voor om het voorstel in de door de leden van
de fractie van D66 gewenste zin te wijzigen.
Het was het lid van de P.S.P.-fractie niet duidelijk waarom voor «strijd
met het recht» werd gekozen in plaats van «strijd met de wet», zoals in de
huidige gemeentewet.
Allereerst wijzen wij erop dat de huidige gemeentewet geen wettelijke
criteria kent op grond waarvan de goedkeuring kan worden onthouden
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aan de begroting of een besluit tot wijziging daarvan. Artikel 228a van die
wet kent het door het aan het woord zijnde lid genoemde criterium echter
wel, en ook in de jurisprudentie met betrekking tot het begrotingstoezicht
is het criterium te vinden. Voor de in het wetsvoorstel gekozen oplossing
is, evenals dat voor artikel 261 betreffende het spontane vernietigingsrecht
is geschied, aansluiting gezocht bij artikel 132, vierde lid, van de Grondwet.
Het komt ons wenselijk voor dat bij het repressieve toezicht en het
preventieve toezicht hetzelfde toetsingscriterium «strijd met het recht»
wordt gehanteerd.
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg op welke grond goedkeuring aan de
begroting kan worden onthouden als deze niet in evenwicht is. Is er dan
sprake van strijd met het recht?
Voorts bleef dit lid moeite houden met de mogelijkheid van gedeeltelijke
goedkeuring van de begroting, zeker nu uit het stilzwijgen van de wet
deze bevoegdheid zonder meer zou kunnen worden afgeleid. Als de
mogelijkheid tot gedeeltelijke goedkeuring blijft gehandhaafd, zou hij
willen voorstellen de mogelijkheid te normeren, bijvoorbeeld voor de
gevallen waarin één of enkele posten in strijd zijn met het recht.
Artikel 190, derde lid, bepaalt dat de raad er op toeziet dat de begroting
in evenwicht is. Wanneer een begroting niet in evenwicht is zal dit op
grond van het bepaalde in artikel 203, eerste lid, moeten leiden tot
preventief toezicht van gedeputeerde staten. Het niet in evenwicht zijn
behoeft echter niet steeds tot een onthouding van goedkeuring te leiden.
Wij delen de mening van het aan het woord zijnde lid dat er bij een
onthouding van goedkeuring op grond van het niet in evenwicht zijn van
de begroting, sprake is van strijd met artikel 190, derde lid, en mitsdien
van strijd met het recht.
Artikel 255 bepaalt dat gedeeltelijke goedkeuring niet mogelijk is, tenzij
de aard en de inhoud van het besluit zich hiertegen niet verzetten. De
terughoudendheid die bij het gebruik van de bevoegdheid moet worden
betracht, komt in de formulering duidelijk tot uitdrukking. Gedeputeerde
staten krijgen een sterk geclausuleerde bevoegdheid besluiten gedeeltelijk
goed te keuren. Zij zijn bij de begroting niet alleen gebonden aan de
algemene criteria strijd met het recht of strijd met het algemeen financieel
belang, maar ook aan de strakke grenzen die in artikel 255 worden
gesteld. Hieruit volgt dat gedeputeerde staten zeer zorgvuldig met de
bevoegdheid van gedeeltelijke goedkeuring moeten omgaan. Het is niet de
bedoeling dat bij verschil van mening over een begrotingspost terstond
tot gedeeltelijke onthouding van goedkeuring wordt overgegaan. Niet
voor niets wordt in artikel 256, tweede lid, bepaald, dat aan een besluit
tot gedeeltelijke goedkeuring overleg dient vooraf te gaan. Ook dit is een
waarborg tegen een overhaast en ondoordacht gebruik van de bevoegdheid.
De mogelijkheid van gedeeltelijke goedkeuring is soms ook in het
belang van de gemeente. Als blijkt dat gedeputeerde staten niet tot een
volledige goedkeuring van de begroting kunnen overgaan, kan een
gedeeltelijke goedkeuring een vlotte afhandeling bevorderen. De gemeente
kan dan in ieder geval overgaan tot de uitvoering van het wel goedgekeurde
deel.
Tot slot biedt de mogelijkheid van Kroonberoep de gemeenten een
voldoende waarborg dat gedeputeerde staten geen onverantwoord
gebruik van de bevoegdheid maken.
Artikel 207
De leden van de D66-fractie hadden behoefte aan een verduidelijking
van de in artikel 207, tweede lid, genoemde «soorten van wijzigingen».
Deze leden bepleitten een betere aansluiting van de tekst van het artikel
bij hetgeen in de memorie van toelichting is gesteld.
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In de memorie van toelichting wordt de term «soorten van wijzigingen»
nader aangeduid als «onschuldige» wijzigingen van een goedgekeurde
begroting. Hiermee is beoogd aan te geven dat besluiten zowel vanwege
de hoogte van de aan te gane financiële verplichting, als vanwege de aard
van het besluit door gedeputeerde staten kunnen worden aangemerkt als
besluiten die geen goedkeuring behoeven. Wij laten gedeputeerde staten
bij de beoordeling graag enige ruimte. Een nauwkeuriger omschrijving
van het begrip «soorten van wijzigingen» zou deze ruimte inperken. Dit
achten wij niet gewenst.
Artikel 208
De leden van de fracties van P.v.d.A., D66 en S.G.P. vroegen zich af
waarom het altijd goed functionerende systeem van de zogenaamde
«4/12-regel» niet kan worden gehandhaafd. De leden van de fractie van
de V.V.D. waren van mening dat aan de 4/12-regel in hoge mate de ratio
ontvalt, nu het systeem van preventief toezicht wordt verlaten.
Het nieuwe regime is erop gericht, dat vóór 1 januari duidelijkheid
bestaat ten aanzien van de vraag of een gemeente al dan niet onder
preventief toezicht komt te staan of blijft staan. Omdat de hoofdregel
uitgaat van een repressief toezicht op de financiën van de gemeenten, is
het redelijk te verwachten dat slechts een beperkt aantal begrotingen de
goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven. Slechts aan een deel
hiervan zal voor de aanvang van het desbetreffende begrotingsjaar de
goedkeuring niet zijn verleend. Voor dit beperkte aantal gevallen is in
artikel 208, vijfde lid, aan gedeputeerde staten de bevoegheid gegeven
een regeling te treffen. Gedeputeerde staten kunnen een regeling voor
het doen van uitgaven voor de betrokken gemeenten gezamenlijk treffen
of voor een regeling voor iedere gemeente afzonderlijk kiezen. Dit houdt
in dat zij ook zouden kunnen besluiten tot het hanteren van de huidige
«4/12-regeling». Juist omdat preventief toezicht in het nieuwe regime
slechts in «probleemgevallen» vereist is, achten wij het wenselijk dat
gedeputeerde staten ook de bevoegdheid krijgen voor de betrokken
gemeenten een regeling op maat te maken.
De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of het geen aanbeveling
zou verdienen beroep op de Kroon open te stellen tegen voorschriften en
bepalingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 208, vierde en
vijfde lid, genomen.
Het openen van de mogelijkheid van Kroonberoep tegen besluiten
waarbij gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheden door
gedeputeerde staten, achten wij niet noodzakelijk. Het gaat hier uiteindelijk
slechts om voorschriften van zeer tijdelijke aard, die vervallen zodra de
begroting is goedgekeurd. Gedeputeerde staten zullen toch binnen een
beperkte termijn een beslissing moeten nemen over goedkeuring van de
begroting. Dan kan de gemeente tot uitvoering van de begroting overgaan.
Mocht aan een of meer begrotingsposten de goedkeuring worden
onthouden, dan staat daartegen voor de gemeente beroep op de Kroon
open. Tegen het openstellen van beroep op de Kroon tegen de tijdelijke
voorschriften en bepalingen pleit bovendien het tijdsaspect.
Hoofdstuk XV. De gemeentelijke belastingen
Artikel 219
De leden van de fracties van het C.D.A. en D66 vroegen in hoeverre de
regering het redelijk zou achten woonschepen in het kader van de
onroerend-belasting als onroerend goed te beschouwen.
In de Wet van 24 december 1970, Stb. 608, waarin de totstandkoming
van de onroerend-goedbelasting wordt geregeld, wordt uitdrukkelijk
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uitgegaan van een belasting op onroerend goed. Of een object als
onroerend goed moet worden aangemerkt, wordt beoordeeld naar de
regels van het burgerlijk recht. Woonwagens en woonschepen worden in
de regel niet als onroerende goederen beschouwd. Onlangs besliste de
belastingrechter nog in een concreet geval in die zin.
Wij zijn van mening dat de heffing van onroerend-goedbelastingen op
woonschepen en woonwagens indruist tegen de systematiek van de
onroerend-goedbelastingen. Het onroerend-goedbestand binnen een
gemeente is een stabiel gegeven. Woonwagens en woonschepen worden
daar in beginsel niet toe gerekend. Zouden woonwagens en woonschepen
desondanks toch in de heffing van de onroerend-goedbelasting worden
betrokken, dan zou dit aanzienlijke afbakeningsproblemen en rechtsongelijkheid veroorzaken ten opzichte van bij voorbeeld vakantiebungalows,
zomerhuisjes, nissenhutten en (sta)caravans, die volgens de regels van
het burgerlijk recht in sommige gevallen tot de roerende goederen
moeten worden gerekend. Ook de uitvoeringstechnische problemen
moeten niet worden onderschat. Op grond van de koninklijke besluiten
van 28 juli 1919, Stb. 530 en van 20 maart 1970, Stb 152 worden zeer
exact geformuleerde eisen gesteld aan de inrichting en het gebruik van
woonwagens en woonschepen.
De onroerend-goedbelastingen zijn een tijdstipbelasting. Per 1 januari
van het belastingjaar wordt de belastingplicht gefixeerd. Van een onroerend
goed kan met behulp van de openbare registers de eigenaar op eenvoudige
wijze worden achterhaald. Voor woonwagens en woonschepen ligt dit
minder eenvoudig. Het zal in veel gevallen door het ontbreken van een
registratie van eigenaren, onmogelijk zijn te bepalen wie als genothebbende
krachtens zakelijk recht van de woonwagen of het woonschip moet
worden aangemerkt. In dat geval zou onderzoek ter plaatse op 1 januari
uitkomst moeten bieden, waarbij men geheel afhankelijk is van de
potentiële belastingplichtige. Bewijsrechtelijk liggen hier zulke problemen,
dat ook om die reden van heffing zou moeten worden afgezien.
Het is overigens wel mogelijk dat bij woonwagens en woonschepen
onroerend-goedbelastingen worden geheven wegens het genot krachtens
een zakelijk recht of wegens het feitelijk gebruik van de ondergrond en de
eventuele onroerende opstallen. Naar wij aannemen zullen de gemeenten
dat dan ook doen.
De leden van de D66-fractie verwezen met betrekking tot het tiende lid
naar hun commentaar bij artikel 184.
Wij hebben uit deze enigszins kryptische verwijzing gemeend te
moeten afleiden dat de aan het woord zijnde leden van oordeel zijn, dat
de gemeenten uiterlijk op 1 augustus kennis moeten hebben van de voor
het daarop volgende jaar te hanteren limieten voor de onroerend-goedbelastingen. Onlangs is een voorstel van Wet tot wijziging van van onder
meer artikel 273, negende en tiende lid, van de huidige gemeentewet bij
de Tweede Kamer ingediend (kamerstuk 20 565). Een van de hierin
voorgestelde wijzigingen is, dat de wijziging van de limieten van de
onroerend-goedbelastingen jaarlijks vóór 1 juli van het jaar voorafgaand
aan het belastingjaar moeten worden vastgesteld. Wij nemen aan dat
hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de aan het woord
zijnde leden. De indexatiebepaling is ook in het zojuist genoemde voorstel
van wet verwerkt.
Artikel 227
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen zich af of bij de berekening
van de matige winst die mag worden gemaakt bij retributies, onder
kosten begrepen wordt afschrijving op basis van de vervangingswaarde
of slechts afschrijving op basis van de historische kostprijs.
Retributies zijn vergoedingen die aan de gemeente moeten worden
betaald voor door haar verleende concreet aanwijsbare overheidsdiensten.
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De kosten worden geheel of gedeeltelijk omgeslagen over de groep van
gebruikers waarbij, anders dan bij prijzen het geval is, een direct verband
tussen de vergoeding en de kosten van de dienst ontbreekt. Er kan bij
voorbeeld gedacht worden aan de rioolaansluitrechten.
De waarderingsgrondslagen die gelden voor de sector overheid, zijn
geregeld in artikel 25, vierde lid, en wat de takken van dienst betreft in
artikel 41 van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. Op grond
van deze artikelen worden de binnen de sector overheid aanwezige activa
gewaardeerd op basis van de historische kostprijs. Op het bedrag van de
aan de activa bestede kosten worden in mindering gebracht de daarvoor
ontvangen bijdragen en het bedrag van de gecumuleerde afschrijvingen.
Wat de retributies betreft, kan nog op een ander argument worden
gewezen. Retributies zijn gebaseerd op het profijtbeginsel, hetgeen
impliceert dat degene die van een dienst profiteert de aan die dienst ten
grondslag liggende kosten moet betalen. Ook uit dien hoofde ligt het in
de rede dat van de historische kostprijs wordt uitgegaan.
De leden van de D66-fractie vernamen graag aan welke percentages
de regering denkt bij de term «matige winst».
Bij de goedkeuring van belastingverordeningen wordt aan de term
«matige winst» de betekenis gehecht dat een winst van 25 % mag
worden gemaakt. Wij wijzen er echter op dat in het bij de toelichting op
artikel 219 genoemde wetsvoorstel (kamerstuk 20 565) houdende
wijziging van de gemeentewet, wordt bepaald dat de opbrengst van de
rechten niet hoger mag zijn dan de gemeentelijke uitgaven ter zake.

TITEL V. HET TOEZICHT OP HET GEMEENTEBESTUUR
Hoofdstuk X V I . Voorafgaand toezicht
Artikel 253
In paragraaf 2.4 van het algemeen deel van deze memorie hebben wij
reeds aangegeven dat wij artikel 253 willen wijzigen, opdat buiten twijfel
staat dat dit artikel overeenstemt met artikel 132, derde lid, van de
Grondwet. Daartoe worden de woorden «bij provinciale verordening»
vervangen door «krachtens de wet bij provinciale verordening». Kortheidshalve verwijzen wij de leden van de fracties van D66 en G.P.V. naar
paragraaf 2.4.
In paragraaf 2.4. zetten wij tevens uiteen waarom wij schrapping van
de woorden «bij provinciale verordening», waarom de fracties van C.D.A.
en V.V.D. vroegen, afwijzen. Ook deze fracties verwijzen wij naar paragraaf
2.4. van deze memorie.
Hoofdstuk X V I I . De vernietiging van besluiten

Artikel 261
De leden van de C.D.A.-fractie stelden naar aanleiding van dit artikel
aan de orde de verhouding tussen de uitoefening van het vernietigingsrecht
door de Kroon en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente
als gevolg van die vernietiging. Zij vroegen zich af of vervanging van de
vernietigingsgrond «strijd met de wet» door «strijd met het recht» voor de
gemeente geen grotere aansprakelijkheidsrisico's zou doen ontstaan,
wanneer besluiten die in strijd zijn met andere hogere regelingen dan de
wet, voortaan wegens strijd met het recht zouden worden vernietigd.
Komt, aldus deze leden, aan de burgerlijke rechter nog een zelfstandig
onderzoek naar de onrechtmatigheid toe?
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Wij stellen voorop dat het hier niet gaat om de vraag wat de rechter
toekomt. Wordt de rechter een vordering uit onrechtmatige daad voorgelegd, dan is het zijn taak na te gaan of alle daartoe vereiste elementen
aanwezig zijn. Betreft het een besluit van een bestuursorgaan waarover
een administratieve rechter of een toezichthoudend bestuursorgaan in
het kader van zijn taak al een oordeel heeft uitgesproken, dan is dat in
beginsel niet anders. De vraag kan dus alleen zijn hoe de rechter de
toetsing of er sprake is van een onrechtmatige daad, verricht.
Heeft de administratieve rechter uitgesproken dat een gemeentelijk
besluit in administratiefrechtelijke zin onrechtmatig is, dan is die administratiefrechtelijke onrechtmatigheid een gegeven waarvan de burgerlijke
rechter uitgaat. Daarmee is echter nog niet voor alle gevallen de vraag
beantwoord of er ook in civielrechtelijke zin sprake is van onrechtmatigheid
en, zo ja, in hoeverre dit leidt tot aansprakelijkheid van de gemeente.
Gaat het nu niet om een uitspraak van de administratieve rechter maar
om een rechtmatigheidsoordeel van de Kroon als vernietigend orgaan,
dan is de situatie in wezen dezelfde. Maar er is ook een verschil. De
burgerlijke rechter wordt nu niet geconfronteerd met een uitspraak over
de rechtmatigheid van een administratieve rechter, maar van een toezichthoudend bestuursorgaan. Het behoort niet tot de taak van de burgerlijke
rechter om beslissingen van administratieve rechters te toetsen. Hij
oordeelt echter wel over de rechtmatigheid van bestuurlijk optreden. Een
rechtmatigheidsoordeel van de Kroon bij spontane vernietiging zal
daardoor ten principale voor de civiele rechter een minder zwaar gewicht
hebben dan een rechtmatigheidsoordeel van de administratieve rechter.
Dat de wetgever zich van dit verschil bewust is, blijkt uit artikel 185b
van de huidige gemeentewet, waaraan het voorgestelde artikel 264 in
hoofdzaak gelijk is. De strekking van dit artikel is aan het rechtsoordeel
van de rechter voorrang te verlenen boven dat van de Kroon.
In het licht van het bovenstaande maakt het geen verschil dat bepaalde
rechtmatigheidsoordelen in het verleden door de Kroon gebracht dienden
te worden onder de categorie strijd met het algemeen belang en in de
toekomst onder de categorie strijd met het recht. Dat een vernietiging
wegens strijd met het algemeen belang thans in mindere mate voor de
burgerlijke rechter aanknopingspunten biedt voor de vaststelling van een
onrechtmatige daad dan een vernietiging wegens strijd met de wet, vindt
alleen hierin zijn oorzaak dat bij strijd met het algemeen belang dikwijls
geen bestuurlijk oordeel over strijd met het recht in het geding is.

TITEL V I . OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 277
Bij de wet van 1 juni 1983, Stb. 264, is in artikel 21 van de gemeentewet
de vereiste leeftijd voor het lidmaatschap van de gemeenteraad verlaagd
tot achttien jaar. Artikel V, eerste volzin, van deze wet bepaalt evenwel
dat, zolang de leeftijd waarop de wet in het algemeen de minderjarigheid
doet eindigen niet is verlaagd tot achttien jaar, in afwijking van de
gemeentewet voor het lidmaatschap van de gemeenteraad vereist is dat
de leeftijd van eenentwintig jaren is bereikt. De tweede volzin van artikel
V bepaalt dat het tijdstip waarop deze afwijkingen ophouden te gelden bij
koninklijk besluit wordt vastgesteld. Artikel 277 van dit voorstel bevat een
gelijkluidende regeling. Bij koninklijk besluit van 11 januari 1988 (Stb. 2)
is inmiddels het bedoelde tijdstip vastgesteld, namelijk 1 februari 1988.
In verband daarmee dient artikel 277 te worden geschrapt.
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Artikel 287
Dit artikel kan vervallen aangezien hetgeen erin wordt bepaald niet
meer relevant is op het moment dat het onderhavige voorstel in werking
zal treden.
Artikel 291
Artikel 275 bepaalt dat de gehele gemeentewet wordt ingetrokken bij de
inwerkingtreding van het onderhavige voorstel. Om een betere aansluiting
te verkrijgen bij dat artikel is het wenselijk in artikel 2 9 1 , eerste lid, te
spreken van «deze wet», in plaats van over «de artikelen van deze wet».
In de nota van wijziging is deze aanpassing aangebracht.
De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. P. van Dijk
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta
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