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Het gewijzigd voorstel van wet (nr. 13) wordt als volgt gewijzigd:

1
In artikel 1, tweede lid, wordt «in de artikelen 10 en 35» vervangen

door: in artikel 10.

In artikel 10, tweede lid, wordt «raadsleden» vervangen door: leden
van de raad.

In artikel 12, tweede lid, onder b, wordt na «Vreemdelingenwet»
ingevoegd: (Stb. 1965, 40); na «Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap» wordt ingevoegd: (Trb. 1957, 91) en na
«Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie» wordt
ingevoegd: (Trb. 1958, 18).

In artikel 17 vervalt «, dat aan gedeputeerde staten wordt toege–
zonden».

In artikel 18, tweede lid, wordt «tenminste» vervangen door: ten
minste.

6
In artikel 19, tweede lid, wordt «artikel 0 8 van de Kieswet» vervangen

door: artikel V 15 van de Kieswet (Stb. 1989, 423).

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste, het derde en het vijfde lid vervallen; het tweede en het

vierde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.
2. In het tweede lid vervalt de komma na «burgemeester».

012709 F
ISSN0921 7371
SDU uitgeverij 's-Gravenhage 1990 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19403, nr. 17



8
In artikel 21, derde lid, wordt «is belegd» vervangen door: was belegd.

9
Na artikel 24 wordt een artikel 24a ingevoegd, dat luidt:

Artikel 24a

In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten
over:

a. de toelating van nieuw benoemde leden;
b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van

de rekening;
c. de invoering, wijziging en afschaffing van plaatselijke belastingen,

en
d. de benoeming en het ontslag van wethouders.

10
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «Wet openbaarheid van bestuur»

ingevoegd: (Stb. 1978, 581).
2. In het vierde lid vervalt de komma na «orgaan».

11
In artikel 26, eerste lid, wordt «zonodig» vervangen door: zo nodig.

12
In artikel 37 vervalt «, eerste lid,» na «artikel 36», vervalt de komma na

«degene», en wordt «ten minste de helft van het in artikel 35, eerste lid,
genoemde aantal wethouders» vervangen door: ten minste de helft van
het met inachtneming van artikel 35, eerste lid, bepaalde aantal
wethouders.

13
In artikel 41, tweede lid, wordt «ten minste de helft van het in artikel

35, eerste lid, genoemde aantal wethouders» vervangen door: ten minste
de helft van het met inachtneming van artikel 35, eerste lid, bepaalde
aantal wethouders.

14
In artikel 46, eerste lid, vervalt de komma na «voor».

15
In artikel 50, tweede lid, vervalt de komma na «vergadering» en na

«besloten».

16
In artikel 55, tweede lid, vervalt de komma na «orgaan».

17
In artikel 56, derde lid, wordt «meer dan de helft» vervangen door: ten

minste de helft.

18
In artikel 60, eerste lid, wordt een komma geplaatst na «staken».

19
Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt:
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Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging
kan worden volstaan.

2. In het tweede lid wordt «deze kennisgeving» vervangen door: de
kennisgeving of terinzagelegging.

20
Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt een komma geplaatst na «verblijven».
2. In het derde lid wordt «Algemene termijnenwet» vervangen door:

Algemene Termijnenwet (Stb. 1964, 314).

21
In artikel 74, tweede lid, wordt «onder e» vervangen door: onder g.

22
Artikel 79, eerste lid, komt te lu«1r-n:
1. Indien de commissaris van de Koning het in het belang van de

gemeente nodig oordeelt, voorziet hij in afwijking van artikel 78 in de
waarneming. Alvorens daartoe over te gaan hoort hij de raad, tenzij
gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

23
In artikel 80 wordt een komma geplaatst na «belast».

24
Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt:
Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met termzageleggmg

kan worden volstaan.
2. In het tweede lid wordt «deze kennisgeving» vervangen door: de

kennisgeving of terinzagelegging.

25
In artikel 95, tweede lid, derde volzin, vervalt de komma na «orgaan».

26
In artikel 98, eerste lid, wordt «voorzover» vervangen door: voor zover.

27
Artikel 103, eerste lid, komt te luiden:
1. De secretaris wordt door de raad benoemd. De raad kan hem

schorsen en ontslaan.

28
Artikel 108, tweede lid, komt te luiden:
2. De raad stelt in een instructie nadere regels vast betreffende de

taak en de bevoegdheid van de secretaris.

29
In artikel 114 vervalt «groepen van».

30
Aan artikel 116, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, die luidt:

Artikel 122, eerste lid, en artikel 122a, eerste lid, zijn niet van toepassing
op de verstrekking en inwinning van informatie in het kader van een in dit
lid bedoeld plan of beleidsverslag.

31
In artikel 119, eerste lid, wordt «algemene maatregelen van bestuur,
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ministeriële verordeningen, of provinciale verordeningen» vervangen
door: ontwerpen van algemene maatregel van bestuur, ontwerpen van
ministeriële regeling, of ontwerpen van provinciale verordening.

32
Artikel 120 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Onze Minister is belast met de coördinatie van het rijksbeleid dat de

gemeenten raakt. Hij bevordert voorts in het kader van de decentralisatie
de beleidsvrijheid van het gemeentebestuur.

2. In het tweede lid wordt «regeringsbeleid» vervangen door: rijks–
beleid.

33
Artikel 122 wordt vervangen door twee nieuwe artikelen, die luiden:

Artikel 122

1. Bij de wet of krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur
worden de gevallen geregeld waarin het gemeentebestuur verplicht is tot
het verstrekken van systematische informatie aan Onze Ministers wie het
aangaat. Daarbij kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling nadere
voorschriften worden gegeven ten behoeve van de toepassing van de
wet of de algemene maatregel van bestuur.

2. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze
Minister van Economische Zaken, na overleg met Onze Minister, kan
worden bepaald dat in die maatregel te omschrijven gegevens ten
behoeve van statistische doeleinden aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek worden verstrekt.

3. Omtrent de in het eerste en tweede lid bedoelde verstrekking van
informatie en de inwinning daarvan worden bij algemene maatregel van
bestuur nadere algemene regels gesteld

4. Omtrent de in het eerste en tweede lid bedoelde verstrekking van
informatie en de inwinning daarvan, alsmede omtrent de verstrekking en
inwinning van incidentele informatie, wordt, voorzover dat niet bij wet
geschiedt, bij algemene maatregel van bestuur aangegeven hoe de finan–
ciële gevolgen van de verplichting tot informatieverstrekking worden
gecompenseerd.

5. De voordrachten voor de algemene maatregelen van bestuur,
bedoeld in het derde en het vierde lid, worden gedaan door Onze
Minister.

Artikel 122a

1. Bij de wet of krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur
of bij provinciale verordening worden de gevallen geregeld waarin het
gemeentebestuur verplicht is tot het verstrekken van systematische infor–
matie aan het provinciaal bestuur. Daarbij kan worden bepaald dat bij
ministeriële regeling of bij besluit van gedeputeerde staten nadere
voorschriften worden gegeven ten behoeve van de toepassing van de
wet, de algemene maatregel van bestuur of de provinciale verordening.

2. In de regelingen, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid,
wordt tevens aangegeven hoe de financiële gevolgen van de informatie–
verstrekking voor de gemeente worden gecompenseerd.

3. Het provinciaal bestuur doet mededeling aan Onze Minister van de
inwinning van systematische informatie ingevolge een provinciale veror–
dening.
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34
In artikel 125, eerste, tweede en derde lid, wordt «voorgeschreven»

vervangen door: gevorderde.

35
Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «voorgeschreven» vervangen door: gevor–

derde.
2. In het tweede lid vervalt de komma na «toepassing», en wordt

«voorgeschreven» vervangen door: gevorderde.

36
In artikel 128, eerste lid, wordt «voorzover» vervangen door: voor

zover.

37
In artikel 129, vijfde lid, wordt «dient» vervangen door: behoort.

38
In artikel 130 vervalt de komma na «toepast».

39
Artikel 134, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «betekent» vervangen door: betekend.
2. In het derde lid wordt «een maand» vervangen door: dertig dagen.

40
In artikel 135 vervalt de komma na «zaak» en wordt «artikel 1185, 4e»

vervangen door: artikel 1185, 4 20.

41
In het opschrift van Hoofdstuk VIII, paragraaf 5, vervalt de punt na

«inhouden».

42
In artikel 139, tweede lid, wordt na «plaatsing» ingevoegd: in.

43
In artikel 143, tweede lid, wordt «Binnen drie maanden» vervangen

door: Binnen twee maanden.

44
In artikel 145 wordt «144, vijfde lid,» vervangen door: 144.

45
In artikel 146 wordt een komma geplaatst na «toepassing».

46
In artikel 147, derde lid, wordt «kan» vervangen door: kon.

47
In artikel 149, derde lid, vervalt de komma na «besluit».

48
In artikel 151, tweede lid, onder c, wordt «in onderdeel b» vervangen

door: onder b..

49
Artikel 155 vervalt.
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50
In artikel 157, tweede lid, onder g, wordt «artikel 62, eerste lid, van de

Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 435)» vervangen door: artikel 61 al van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133).

51
Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt:
Artikel 122, eerste lid, is niet van toepassing op de verstrekking en

inwinning van informatie in het kader van de in de vorige volzin bedoelde
uitkeringen.

2. Het derde lid komt te luiden:
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 120, tweede lid, vindt omtrent

voorstellen tot invoering of wijziging van regelingen op grond waarvan de
uitkeringen uit 's Rijks kas als bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt
en omtrent voorstellen tot invoering van uitkeringen als bedoeld in het
tweede lid, tevens tijdig overleg plaats met Onze Minister van Financiën.

3. De aanhef van het vierde lid komt te luiden:
4. De uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, worden alleen verstrekt

indien:
4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, worden voorts slechts

verstrekt indien regels zijn gesteld met betrekking tot:
a. de geldigheidsduur van de regeling;
b. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor de

uitkering in aanmerking te komen en
c. de wijze van vaststelling van de uitkeringsbedragen per rechtheb–

bende.

Indien een regeling voor meer dan vier jaar zal gelden, wordt dat in de
bijbehorende toelichting gemotiveerd.

5. Het zesde lid vervalt; het zevende en het achtste lid worden
vernummerd tot zesde en zevende lid.

6. In het zesde lid wordt «het vierde tot en met het zesde lid»
vervangen door: het vierde en het vijfde lid.

7. In het zevende lid wordt «in het eerste tot en met het zevende lid»
vervangen door: in de voorgaande leden; tevens vervalt de komma na
«activiteiten».

8. Na het zevende lid worden een achtste, een negende en een tiende
lid toegevoegd, die luiden:

8. De informatie die door het gemeentebestuur aan Onze Ministers
wie het aangaat op grond van een uitkeringsregeling als bedoeld in het
eerste lid moet worden verstrekt, omvat de informatie zoals die omtrent
de toepassing van die uitkeringsregeling is opgenomen in de begroting,
de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming en de rekening, bedoeld
in artikel 187, het verslag van het college van burgemeester en
wethouders ter verantwoording van het financieel beheer, bedoeld in
artikel 198, tweede lid, en het verslag van de registeraccountant,
bedoeld in artikel 212, tweede lid.

9. Afwijkingen van het bepaalde in het achtste lid dienen in de desbe–
treffende uitkeringsregeling te worden gemotiveerd.

10. Ten behoeve van de controle op de besteding van de uitkeringen,
bedoeld in het eerste lid, is het gemeentebestuur verplicht desgevraagd
aan de door Onze Ministers wie het aangaat krachtens artikel 26 van de
Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) daartoe aangewezen ambtenaren de
voor deze controle benodigde informatie te verschaffen. Deze ambte–
naren kunnen tevens informatie inwinnen bij de in artikel 212, tweede lid,
bedoelde registeraccountant.
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52
Artikel 1 84 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «achtste lid» vervangen door:
zevende lid.
2. In het tweede lid vervalt de komma na «activiteiten» en wordt «f

20000» vervangen door: f 20 000.
3. In het derde lid wordt «Onze Ministers van Financiën en van

Binnenlandse Zaken» vervangen door: Onze Minister van Financiën en
van Onze Minister.

53
In artikel 186, vijfde lid, wordt een komma geplaatst na «betrokken».

54
In artikel 193, tweede lid, wordt «alsmede - behoudens in gevallen van

dringende spoed - het bepaalde in arti kel 191, derde lid,» vervangen
door: alsmede, behoudens in gevallen van dringende spoed, het
bepaalde in arti kel 191, derde lid.

55
In artikel 194, onder c, vervalt de komma na «uitgaven», en wordt

«voorzover» vervangen door: voor zover.

56
Artikel 195 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt «de» voor «verplichte uitgaven».
2. In het tweede lid vervalt «de» voor «in het eerste lid» en voor

«overige».
3. In het derde lid vervalt «het» voor «tweede lid», en wordt «binnen

een maand» vervangen door: binnen dertig dagen.

57
In artikel 198, eerste lid, wordt «begrotingsjaar» vervangen door:

dienstjaar; tevens wordt «financiële» vervangen door: financieel.

58
Artikel 199 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt vóór «stemmingen» ingevoegd: de.
2. In het vierde lid wordt «binnen een maand» vervangen door: binnen

dertig dagen.

59
In artikel 200 wordt een komma geplaatst na «onregelmatigheden»;

tevens wordt «financiële» vervangen door: financieel.

60
In artikel 202, tweede lid, vervalt de komma na «bestaat».

61
Artikel 203 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «dienstjaar» vervangen door: begrotingsjaar;

tevens vervalt «in de begroting».
2. In de aanhef van het tweede lid wordt «dienstjaar» vervangen door:

begrotingsjaar.
3. In het derde lid, eerste volzin, vervalt de komma na «besluit» en na

«tweede lid»; tevens wordt «voor» vervangen door «vóór».
4. In het derde lid, tweede volzin, vervalt de komma na «besluit» en na

«tweede lid».
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62
Artikel 204 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «binnen een maand» vervangen door: binnen

dertig dagen.
2. In het tweede lid wordt na «Wet op de Raad van State» ingevoegd:

(Stb. 1986,670).

63
Artikel 207 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de komma na «Indien op de dag».
2. In het tweede lid vervalt de komma na «daarvan».

64
In artikel 208, eerste lid, wordt vóór «toestemming» ingevoegd: de.

65
In artikel 210, tweede lid, wordt «binnen een maand» vervangen door:

binnen dertig dagen.

66
Artikel 212 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt vóór «het beheer» ingevoegd:

op; tevens wordt vóór «de takken van dienst» ingevoegd: van.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in de aanwijzing van

een of meer registeraccountants belast met het onderzoek van de in
artikel 198 bedoelde rekening alsmede met het ter zake uitbrengen van
een verslag, dat behalve de verklaring bij de rekening bevindingen bevat
over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van
rechtmatigheid en de doelmatigheid.

67
In artikel 214 wordt een komma geplaatst na «beheer».

68
In artikel 227 vervalt «(Stb. 332)».

69
In artikel 228, onder a, wordt na «de Algemene wet inzake rijksbelas–

tingen» ingevoegd: (Stb. 1959, 301).

70
In artikel 259, eerste lid, wordt «gezonden» vervangen door: toege–

zonden.

71
In artikel 267, vierde lid, wordt «ontwerpbesluit» vervangen door:

ontwerp-besluit.

72
Ingevoegd wordt een titel Va, bevattend de artikelen 274a tot en met

g, die luidt:
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TITEL Va. WIJZIGING VAN DE GEMEENTELIJKE INDELIIMG EN
WIJZIGING VAN GEMEENTEGRENZEN

Artikel 274a

In deze titel wordt verstaan onder:
a. wijziging van de gemeentelijke indeling: instelling en opheffing van

gemeenten alsmede wijziging van gemeentegrenzen indien deze naar
verwachting betrekking heeft op 10% of meer van het inwonertal van
tenminste één van de betrokken gemeenten;

b. grenscorrectie: een wijziging van een gemeentegrens die naar
verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met
10% of meer zal doen toe– of afnemen;

c. ontwerp-regeling: het concept van een wetsvoorstel tot wijziging
van de gemeentelijke mdeling met daarbij gevoegd een kaart.

Artikel 274b

1. Wijziging van de gemeentelijke mdeling geschiedt bij wet.
2. Grenscorrecties die gepaard gaan met wijziging van een provincie–

grens, niet zijnde een provinciegrens met niet provinciaal ingedeeld
gebied, geschieden bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de
betrokken provincies, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 274g,
tweede lid.

3. De overige grenscorrecties geschieden bij besluit van provinciale
staten, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 274g, tweede lid.

Artikel 274c

1. Ter voorbereiding van een wijziging van de gemeentelijke indeling
wordt een ontwerp-regeling vastgesteld:

a. bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van twee of meer aan
elkaar grenzende provmcies indien een dergelijke wijziging gepaard gaat
met wijziging van de grens tussen die provincies;

b. door provinciale staten in de overige gevallen.
2. Tenzij toepassing is gegeven aan artikel 274f, tweede lid, besluit

Onze Minister niet tot het voorbereiden van een voorstel van wet tot
wijziging van de gemeentelijke indeling dan nadat hem de desbetref–
fende ontwerp-regeling is toegezonden.

Artikel 274d

1. Gedeputeerde staten doen aan provinciale staten geen voorstel tot
het vaststellen van een ontwerp-regeling dan nadat:

a. het college van burgemeester en wethouders van elk van de
betrokken gemeenten in de gelegenheid is gesteld over de desbetref–
fende wijziging van de gemeentelijke indeling overleg te voeren met
gedeputeerde staten;

b. een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn oordeel over de desbe–
treffende wijziging van de gemeentelijke indeling ter kennis te brengen
van gedeputeerde staten.

2. Indien het college van burgemeester en wethouders van èén van de
betrokken gemeenten van mening is dat in de overwegingen die aan het
voorstel van gedeputeerde staten ten grondslag liggen dan wel bij de
voorafgaande procedure aan het belang van zijn gemeente onvoldoende
recht is gedaan, kan het Onze Minister daarover zijn oordeel vragen.
Provinciale staten nemen geen besluit over het voorstel dan nadat Onze
Minister hun zijn oordeel ter kennis heeft gebracht.
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Artikel 274e

Op besluiten van provinciale staten, als bedoeld in artikel 274b,
tweede en derde lid, tot het vaststellen van grenscorrecties is artikel
274d, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 274f

1. Indien Onze Minister een wijziging van de gemeentelijke indeling
wenselijk acht nodigt hij het desbetreffende provinciaal bestuur dan wel
de desbetreffende provinciale besturen ertoe uit om, met inachtneming
van artikel 274d, de voorbereiding van die wijziging ter hand te nemen.

2. Indien door het provinciaal bestuur dan wel de provinciale besturen
niet binnen drie maanden aan de uitnodiging gevolg wordt gegeven, kan
Onze Minister de voorbereiding van een wijziging van de gemeentelijke
indeling zelf ter hand nemen. In dat geval is artikel 274d, eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 274g

1. Indien Onze Minister een grenscorrectie wenselijk acht nodigt hij
het desbetreffende provinciaal bestuur dan wel de desbetreffende
provinciale besturen ertoe uit om, met inachtneming van artikel 274d, de
voorbereiding van die grenscorrectie ter hand te nemen.

2. Indien door het provinciaal bestuur dan wel de provinciale besturen
niet binnen drie maanden aan de uitnodiging gevolg wordt gegeven, kan
een grenscorrectie bij algemene maatregel van bestuur worden aange–
bracht. Bij de voorbereiding daarvan is artikel 274d, eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.

73
In artikel 279 wordt «de artikelen 17, 168 en 180» vervangen door: de

artikelen 17, 168, tweede lid, en 180, tweede lid.

74
In artikel 280 vervalt de komma na «wet».

75
In artikel 291, tweede lid, wordt «Bij de bekendmaking» vervangen

door: Voor de bekendmaking; tevens vervalt «van Justitie».
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BIJLAGE 1 Aan de Vierde afdeling van de Raad van State

's-Gravenhage, 23 januari 1990

Geachte Raad,

Met verwijzing naar artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van
State vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In het kader van het wetsvoorstel voor een nieuwe Gemeentewet
(kamerstukken 19 403) is van diverse zijden gepleit voor het opnemen
van een delegatiebepaling in de Gemeentewet. Daarmee wordt gedoeld
op een algemene bepaling op basis waarvan het mogelijk is dat rijksbe–
voegdheden (ministeriële bevoegdheden en bevoegdheden van de
Kroon) kunnen worden overgedragen aan afzonderlijke gemeenten indien
die gemeenten daarmee instemmen. Artikel 113 van het voorstel voor
een nieuwe Provinciewet (kamerstukken 19 836) bevat een delegatiebe–
paling met betrekking tot de overdracht van provinciale bevoegdheden
aan gemeenten. Als in de Gemeentewet een delegatiebepaling als hier
bedoeld zou worden opgenomen, ligt het voor de hand de delegatiebe–
paling in de ontwerp-Provinciewet uit te breiden tot de relatie rijk-pro–
vincies. Alvorens een definitief standpunt in te nemen zou ik graag uw
opvatting ten aanzien van de navolgende concept-bepaling ten behoeve
van de ontwerp-Gemeentewet vernemen.

Artikel ...

1. Onze Minister kan, in overeenstemming met zijn ambtgenoot wie
het aangaat, bevoegdheden van regeling en bestuur, gevorderd bij of
krachtens een bijzondere wet, voor het gebied van een of meer
gemeenten overdragen aan de besturen van die gemeenten voor zover
die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die
besturen daarmee instemmen.

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid regelt de gevolgen van
intrekking van het besluit.

3. Het ontwerp van een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de
instemming van de raden van de betrokken gemeenten.

4. Het ontwerp van een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft
voorts de instemming van de Staten-Generaal. Daartoe wordt het
ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Het besluit
treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na de overlegging zijn
verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers
of door tenminste een vijfde deel van het grondwettelijk aantal leden van
een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat regeling bij wet
dient te geschieden.

5. De voorschriften met betrekking tot de bevoegdheid van Onze
Minister wie het aangaat en de uitoefening daarvan zijn ten aanzien van
de ingevolge het eerste lid overgedragen bevoegdheden van overeen–
komstige toepassing.

6. Onze Minister wie het aangaat oefent geen toezicht uit en geeft
geen voorschriften met betrekking tot de uitoefening van de ingevolge
het eerste lid overgedragen bevoegdheden.

7. Bij koninklijk besluit kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur,
gevorderd van de Kroon bij een bijzondere wet, voor het gebied van een
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of meer gemeenten worden overgedragen aan de besturen van die
gemeentebesturen, voorzover die bevoegdheden zich naar hun aard en
schaal daartoe lenen en die besturen daarmee instemmen. Het tweede
tot en met het zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor een tweetal aspekten, te
weten de vraag of een dergelijke delegatiebepaling zich verdraagt met
artikel 124, tweede lid, van de Grondwet en of hierdoor geen onaan–
vaardbare inbreuk wordt gemaakt op de aanvankelijke keuze van de
formele wetgever tot centrale taaktoedeling. Beide aspekten kunnen naar
mijn oordeel vanuit twee invalshoeken benaderd worden. Deze benade–
ringen geef ik hierna weer.

A. De relatie met artikel 124, tweede lid, van de Grondwet.

Eerste invalshoek:

Op grond van artikel 124, tweede lid, van de Grondwet kunnen
regeling en bestuur van provincies en gemeenten worden gevorderd bij
of krachtens de wet. Deze bepaling heeft het karakter van een waarborg:
medebewind kan alleen gevorderd worderi met expliciete (bij de wet)
danwel impliciete (krachtens de wet) instemming van de wetgever in
formele zin. De basis voor het in medebewind roepen moet in een
formele wet gelegen zijn.

Ten aanzien van de voor ogen staande delegatiebepaüng kan worden
opgemerkt dat het element «instemming van het betrokken bestuur»
daar uitdrukkelijk een element van uitmaakt. (Grond)wettelijke
bescherming is hier dus niet aan de orde. Integendeel, gemeenten zijn
juist gebaat bij delegaties als hier bedoeld. Immers, zij kunnen dan zelf
zorgdragen voor een goede uitvoering, zoveel mogelijk afgestemd op de
plaatselijke omstandigheden (uiteraard binnen de marges welke de wet
toestaat). De betrokken gemeenten zullen een zeker eigen beleid kunnen
voeren bij de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheid. Zij moeten
uiteraard binnen de grenzen blijven die de wet stelt. Dat element zal de
gemeente (vanzelfsprekend) hebben mee te wegen bij haar instemming
met betrekking tot de aanvaarding van gedelegeerde bevoegdheden.

Kortom: het element «instemming» weegt zwaar. Er is geen sprake van
vorderen in de zin van artikel 124, tweede lid, van de Grondwet.
Bovendien: al zou hier wel sprake zijn van «vorderen», dan nog kan er
geen sprake zijn van strijd met de Grondwet. De voorgeschreven wette–
lijke basis is dan immers gelegen in de voor ogen staande delegatiebe–
paling, neergelegd in een wet in formele zin.

Tweede invalshoek:

Het kernwoord in artikel 124, tweede lid, van de Grondwet in verband
met de voorgestelde delegatiebepaling is «gevorderd». Voorstanders van
een algemene delegatiebepaling (bv. de VNG) wijzen erop dat, omdat de
delegatie door de minister wordt gebonden aan de instemming van de
gemeente, er geen sprake kan zijn van het «vorderen» van bestuur. De
gedachte is dat iets waarmee men instemt, niet gevorderd wordt. Ergo:
art. 124, tweede lid, van de Grondwet is in dat geval in het gehee! niet
aan de orde. Aan deze redenering kleeft het bezwaar dat men het woord
«vorderen» hier wel erg eenzijdig uitlegt. Het ziet in die visie namelijk
alleen maar op de manier waarop de gemeente wordt ingeschakeld. Niet
door een eenzijdige, dwingende vordering door de wet, maar door een
vrije wilsovereenstemming, een soort overeenkomst, waarbij men naar
eigen inzicht wensen en verlangens kan modelleren.
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Maar wat is het resultaat van de delegatie? De gemeente is in de
plaats getreden van de minister en is nu verplicht datgene uit te voeren
wat de wet in eerste instantie van de minister vorderde. De gemeente
heeft er met andere woorden weliswaar vrijwillig een medebewindstaak
bijgenomen, maar als dat eenmaal is geschied, is zij gebonden aan
hetgeen de wet vereist. De term «vorderen» in art. 124, tweede lid,
Grondwet heeft dus niet enkel betrekking op de wijze waarop een
medebewindstaak bij de gemeente terecht komt, maar ook op de mate
van binding bij de uitoefening van die taak. Dit betekent dat het vereiste
«bij of krachtens de wet» uit art. 124, tweede lid, ook geldt bij taakover–
dracht ingevolge delegatie. Een algemene blanco delegatiebepaling zoals
nu voorgesteld voldoet niet aan dat grondwettelijke vereiste, omdat die
bepaling afbreuk doet aan de garantie van artikel 124, tweede lid ( per
geval moet de wetgever de medebewindstaak uitdrukkelijk aanwijzen).

B. Centrale versus decentrale uitoefening

Eerste invalshoek:

Art. 113 ontwerp-Provinciewet gaat ervan uit dat de formele wetgever
een medebewindstaak primair heeft toegedeeld aan de provincies. De
formele wetgever heeft in die gevallen zelf reeds de wenselijkheid van
decentrale taakuitoefening vastgesteld. Delegatie door de provincie aan
gemeenten kan vervolgens worden beschouwd als een verbijzondering
van een decentrale taaktoedeling waartoe door de wetgever toch al was
besloten.

Bij de algemene delegatiebepaling die nu voor ogen staat in de
verhouding Rijk-gemeenten ligt dit punt wezenlijk anders. De delegatie
heeft hier steeds betrekking op taken en bevoegdheden die de formele
wetgever primair aan de Kroon of aan een minsiter heeft toegedeeld.
Daar zullen in het algemeen goede gronden voor hebben bestaan. Eén
daarvan is vermoedelijk in veel gevallen de wens dat de betreffende
regeling gelijkelijk zal gelden in het hele land: eenheid van beleid en
gelijke toegang van burgers tot gelijke voorzieningen. Het risico is niet
denkbeeldig dat door middel van een blanco-delegatiebepaling, welke
betrekking heeft op alle formele wetgeving - bestaand en nieuw –, die
eenheid van beleid in bepaalde gevallen in te grote mate onder druk
komt te staan als men ruim van de delegatie gebruik zou maken. Niet
alleen omdat de besluitvorming niet meer op één plaats, maar op
wellicht vele zal geschieden, maar ook omdat de controle achteraf niet
meer door één vertegenwoordigend lichaam (Staten-Generaal) plaats–
vindt, maar door de Staten-Generaal plus een meer of minder groot
aantal gemeenteraden. Nu zou men dit risico kunnen verkleinen door bij
de delegatie bepaalde vormen van toezicht te introduceren. Voor toezicht
en algemene aanwijzingen inzake het te voeren beleid is bij de beoogde
delegatiefiguur blijkens de voorgestelde tekst echter nauwelijks ruimte.

Tweede invalshoek:

De voorgestelde bepaling moet gezien worden in het licht van het
scheppen van een adequaat instrumentarium ten dienste van het decen–
tralisatiebeleid. De stelling dat de wetgever bewust voor centrale
regeling zal hebben gekozen kan worden onderschreven. Datzelfde geldt
echter voor gevallen waarbij de wetgever bevoegdheden aan provinciale
organen heeft toegekend. Er kunnen niettemin omstandigheden en
bijzondere gevallen zijn welke een afwijking rechtvaardigen. Het gaat
erom op een flexibele wijze te kunnen inspelen op bijzondere omstandig–
heden c.q. inzichten, zonder dat het nodig is de hele procedure van
wetgeving te volgen. Het gaat om het scheppen van de mogelijkheid om
op relatief eenvoudige wijze tot delegatie over te gaan. Over de mate
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waarin van de delegatiemogelijkheid gebruik zal worden gemaakt kunnen
(nog) geen uitspraken worden gedaan. De vrees dat op deze wijze de
eenheid van beleid in gevaar zal komen is ongegrond om de eenvoudige
reden dat niet tot delegatie over zal worden gegaan in gevallen waarbij
handhaving van eenheid van beleid van belang is. Net als bij de provin–
ciale taken zullen er ook bij taken van de Kroon of ministers gevallen
denkbaar zijn waarbij geen bezwaar bestaat tegen overdracht aan afzon–
derlijke gemeenten. In die gevallen ligt de vergelijking tussen artikel 113
ontwerp-Provinciewet en het voorgestelde artikel voor de hand, en om
die gevallen gaat het hier. Om nu het parlement in de gelegenheid te
stellen te controleren dat geen verdergaande belangen worden
geschaad, wordt een voorhangprocedure voorgesteld.

Het introduceren van toezicht, gekoppeld aan delegatie is niet aan de
orde. Er wordt óf zuiver gedelegeerd omdat de overtuiging bestaat dat
een gemeente de te delegeren taak goed kan uitoefenen of er wordt niet
gedelegeerd. Eventueel zou de delegans zich een sturingsmiddel kunnen
verschaffen door informatie van de delegataris te verlangen. Zo nodig
kan de Kroon via het (algemene) spontane schorsings– en vernietigings–
recht ingrijpen.

Te uwen behoeve voeg ik bij deze brief afschrift van de stukken waarin
aan een algemene delegatiebepaling in de Gemeentewet tot dusverre
aandacht is besteed.

Ik ben voornemens de nota naar aanleiding van het eindverslag bij het
ontwerp-Gemeentewet eind februari naar de Tweede Kamer te zenden.
Met het oog daarop zou ik een spoedig advies van uw zijde op prijs
stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Voor eensluidend afschrift, Het Hoofd Algemene Secretarie
M. J. J. Reesink-van Gruijthuijsen
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BIJLAGE 2 Aan Hare Excellentie de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

's-Gravenhage, 22 februari 1990

1. Bij schrijven van 23 januari 1990, BW88/30/U27, gericht aan de
afdeling van de Raad van State voor Binnenlandse Zaken (vierde
afdeling), verzocht U deze afdeling op grond van artikel 18, tweede lid,
van de Wet op de Raad van State - en niet, wat meer voor de hand
gelegen zou hebben, de Raad van State op grond van artikel 15, vierde
lid - advies uit te brengen over een concept-delegatiebepaling ten
behoeve van de ontwerp-Gemeentewet.

Blijkens de adviesaanvraag en de daarbij als bijlage gevoegde stukken
is de tekst van het concept-artikel grotendeels ontleend aan artikel 113
van de ontwerp-Provinciewet (Kamerstukken II 1988/89, 19 836, nr. 11).
Deze «doordecentralisatiebepaling» is getransponeerd op de verhouding
van de Kroon of de minister ten opzichte van in medebewind geroepen
en daarmee instemmende gemeentebesturen. Anders dan in de ontwerp–
Provinciewet heeft de eventueel in de ontwerp-Gemeentewet neer te
leggen delegatiebevoegdheid een voorwaardelijk karakter: door middel
van de daarmee corresponderende voorhangprocedure wordt de parle–
mentaire betrokkenheid ten aanzien van deze besluiten zeker gesteld. De
vraag wordt gesteld of de aldus geformuleerde delegatiebepaling
verenigbaar is met artikel 124, tweede lid, van de Grondwet; en
vervolgens of de voorgestelde delegatie geen onaanvaardbare inbreuk
maakt op wettelijk vastgestelde centrale taken.

2. Toetsing van de in de adviesaanvraag opgenomen concept-bepaling
aan de Grondwet heeft de vierde afdeling van de Raad tot de conclusie
geleid dat er strijd is met artikel 124 van de Grondwet. Deze conclusie
steunt op de volgende argumentatie.

Artikel 124 luidt:
1. Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling

en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten.
2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en

gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.
Deze artikelleden die slechts systematisch en redactioneel verschillen

van bepalingen in eerdere versies van de Grondwet, leggen de
autonomie en het medebewind vast. Zij waarborgen de verhoudingen
tussen Rijk, provincies en gemeenten voor wat de publiekrechtelijke
functies «regeling en bestuur» betreft.

Gaat het niet om de huishouding van provincies en gemeenten, maar
om regeling en bestuur die in beginsel behoren tot de huishouding van
het Rijk, dan komt de door de Grondwet gegarandeerde waarborg hierop
neer dat slechts bij of krachtens de wet medewerking kan worden
gevorderd. Die vordering heeft steeds bestaan in concrete aanwijzingen
die op bepaalde duidelijk omschreven en begrensde onderwerpen van
overheidszorg waren gericht. Die situatie had de Grondwetgever van
1983 voor ogen; om die situatie te behouden is het tweede lid van artikel
124 geschreven. Samen met het eerste lid is een gesloten stelsel
bedoeld. Dit stelsel is bedoeld als bescherming van lagere overheden
tegen willekeurige vordering van regeling en bestuur door de centrale
overheid. Andere wegen om ter zake van regeling en bestuur de
bevoegdheden van Rijk, provincie en gemeente af te bakenen zijn niet
toegelaten.

De concept-bepaling is met de aan artikel 124 en speciaal aan het
tweede lid ten grondslag liggende strekking in strijd. In plaats van
concrete en specifieke aanwijzingen bij of krachtens de wet wordt een
algemene delegatiebepaling geïntroduceerd. Deze kan politiek
aanvaardbaar worden gemaakt door instemming van de desbetreffende
gemeentebesturen te verlangen en door een zogenaamde voorhangpro–
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cedure voor te schrijven. Maar daarmee is de bepaling grondwettelijk
niet gered. Op het gesloten stelsel van autonomie en medebewind wordt
een ontoelaatbare inbreuk gemaakt.

3. De vraag of de concept-bepaling geen onaanvaardbare inbreuk
maakt op de aanvankelijke keuze van de formele wetgever tot centrale
taaktoedeling, acht de afdeling een vraag van voornamelijk politieke
aard. Binnen de grondwettelijke kaders staat het de wetgever uiteraard
vrij bestaande regelingen te wijzigen of speciaie regels te stellen ten
einde het streven naar voortgaande decentralisatie te verwezenlijken.

Blijkens de toelichting (onderdeel B, tweede invalshoek) wordt met de
concept-bepaling beoogd de mogelijkheid te scheppen om op relatief
eenvoudige wijze tot delegatie over te gaan. Die mogelijkheid zal niet
worden benut, indien de handhaving van eenheid van beleid van belang
is, aldus de toelichting. In het voorgestelde stelsel staat zulks echter niet
primair ter beoordeling van de formele wetgever. Indien het systeem van
artikel 113 van de komende Provinciewet wordt gevolgd, zal een
integrale toetsing aan dat centrale belang wellicht verhinderd kunnen
worden door de voor deze delegatie kenmerkende omgekeerde
bewijslast. Niet ondenkbaar is derhalve dat de primaire belangenaf–
weging plaats vindt bij de gemeente die om delegatie verzoekt. Dat
verzoek zal dan slechts op grond van evidente centrale belangen
geweigerd kunnen worden. Naar de afdeling veronderstelt, voorziet de
concept-bepaling mede om deze reden in een voorhangprocedure. De
afdeling moge erop wijzen dat deze procedure niet van tweeslachtigheid
ontbloot en niet onomstreden is. Tenzij voor delegatie onder voorbehoud
van voorafgaande parlementaire controle een overtuigende motivering
wordt gegeven, acht zij een voorhangprocedure als voorgesteld, in
beginsel niet wenselijk.

4. Op grond van het vorenstaande is de afdeling van mening dat
hetgeen wordt beoogd niet kan worden bereikt met de voorgelegde
concept-bepaling, nu deze in strijd moet worden geacht met artikel 124,
tweede lid, van de Grondwet.

De voorzitter van de vierde afdeling van de Raad van State,
Mr P. J. Boukema
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