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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 22 maart 1990

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken' belast met het voorbe
reidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen als volgt
verslag uit.

Voor een aantal redactionele kanttekeningen moge de commissie
verwijzen naar de bij het verslag behorende bijlage.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij constateerden dat de
basis voor deze verzamelwet is gelegd door vele gemeenten en
provincies, die voorstellen tot deregulering hebben ingediend en
waarover met het kabinet overeenstemming is bereikt.

Het was volgens de C.D.A.-fractieleden van belang dat er een dialoog
op gang is gekomen tussen de Rijksoverheid en de lagere overheden om
wetgeving beter te doen aansluiten bij de praktijk. Deze leden zagen dit
wetsvoorstel als een vangnet voor voorstellen die niet langs andere weg
kunnen worden gerealiseerd.

Toch plaatsten zij enige kanttekeningen bij dit wetsvoorstel. Het was
hun opgevallen dat in de memorie van toelichting wordt gemeld dat in dit
wetsvoorstel een aantal voorstellen is opgenomen die niet voortkomen
uit het D'-project en, meer in het bijzonder, waarover geen overleg is
gevoerd.

Zij wezen in dit verband op de voorgestelde wijziging van artikel 271
van de Gemeentewet. Deze leden zouden gaarne vernemen of en in
hoeverre de hiervoor gestelde wijziging strookt met eerdere besluit–
vorming met betrekking tot de goedkeuring van belastingverordeningen
(zie wetsvoorstel 21 081). Wordt hiermee niet op een onderdeel vooruit–
gelopen op de uitkomsten van het experiment D'gemeenten? Bovendien
wordt hiermee, zo meenden deze leden, een integrale behandeling van
de wijziging van de Gemeentewet in het kader van de materiële belas–
tingbepalingen geweld aangedaan, zodat een meer afgewogen besluit–
vorming niet tot stand zal kunnen komen.

Bovendien vestigden deze leden de aandacht op de voorgenomen
wijziging van de artikelen 273a en 274 van de Gemeentewet, waar een
wijziging van de baatbelasting en de bouwgrondbelasting wordt voorge–
steld betreffende de wettelijke procedures rond de vaststelling van de
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belastingverordening. Is hier niet ook sprake van een wijziging waarbij
vooruitgelopen wordt op de integrale behandeling van een wijziging van
de Gemeentewet? Gaarne nodigden deze leden de staatssecretaris uit
hierop nader in te gaan.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. konden in grote lijnen
instemmen met dit wetsvoorstel. Wel achtten zij de kritiek van de VNG
uit de brief van 23 februari 1990 serieus. Vooral op de daarin genoemde
punten met betrekking tot de belastingtarieven zouden zij graag een
reactie van de staatssecretaris vernemen. Ook op het punt van de Wet
rechten burgerlijke stand wilden deze leden graag een antwoord van de
bewindsvrouwe zien. Verder wilden zij graag vernemen waarom de
hierboven genoemde zaken niet zijn opgenomen in de met betrekking tot
dit wetsvoorstel gedane adviesaanvrage van februari 1989.

Met belangstellmg hadden de leden van de D66-fractie kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Voor zij zouden ingaan op specifieke
onderdelen van dit wetsvoorstel, wilden zij nog een paar opmerkingen
maken met een meer algemene strekking.

Bij de diverse voorstellen in het kader van het D'project was het de
leden van de fractie van D66 opgevallen dat vooral voorstellen van
gemeenten en provincies zijn gehonoreerd die leiden tot procedurele
deregulering. Voorstellen die leiden tot een feitelijke uitbreiding van
gemeentelijke en provinciale bevoegdheden zijn in veel mindere mate
overgenomen. De voorlopige conclusie van de leden van de D66-fractie
is dan ook dat, als gevolg van het D'project, de verhoudingen tussen de
verschillende bestuurslagen geen substantiële wijzigingen zullen
ondergaan.

Evenals bij de voorstellen voor experimenten in het kader van het
D'project (wetsvoorstel 21 081) vroegen de leden van de fractie van D66
ook hier of bij de beoordeling van de vanuit gemeentelijke en provinciale
kring naar voren gebrachte voorstellen niet al te veel is uitgegaan van
uniforme landelijke invoering. Is hiermee niet voorbijgegaan aan de
mogelijkheid van gedifferentieerde invoering van voorstellen? Zo hadden
deze leden het denkbaar geacht dat bepaalde voorstellen enkel voor de
grote steden waren ingevoerd.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende voorstel van wet. Zij waren verheugd dat
met dit wetsvoorstel een concrete bijdrage wordt geleverd aan het
streven naar decentralisatie en deregulering. Als zodanig is het
wetsvoorstel een van de vele instrumenten in het beleid dat zich richt op
vergroting van de beleidsvrijheid van gemeenten en provincies. Dit beleid
begint ten gevolge van de veelheid van voorstellen en wegen waarlangs
deze moeten worden geëffectueerd langzamerhand echter wel wat
ondoorzichtig te worden, waardoor het bovendien het gevaar loopt
onsamenhangend te worden, zo meenden deze leden. Behalve de
verschillende sporen van het project D'gemeenten en D'provincies en de
via nieuwe wetgeving nagestreefde decentralisatie en deregulering is er
ook het door het kabinet voorgenomen beleid inzake sociale vernieuwing.
Dit laatste lijkt zelfs alle eerdere voorstellen en voornemens in te halen in
vèrstrekkendheid. De leden van de S.G.P.-fractie zeiden de vergroting
van de beleidsruimte van de mede-overheden in het kader van de sociale
vernieuwing op zich uiteraard toe te juichen, maar zij zouden graag meer
inzicht ontvangen in de concrete beleidsvoornemens en de effecten
daarvan. Zij nodigden het kabinet dan ook uit, in het kader van dit
wetsvoorstel een samenhangende visie te geven op de verhouding
tussen het beleid inzake sociale vernieuwing en de verschillende
voorstellen met betrekking tot decentralisatie en deregulering.
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De leden van de S.G.P.-fractie konden met de meeste onderdelen van
het onderhavige wetsvoorstel wel instemmen. Met een aantal voorstellen
hadden zij echter nog moeite, hetgeen zij in een artikelsgewijze
beschouwing nader uiteen zouden zetten.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden over het algemeen met
instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. Hoewel de meeste
wijzigingen elk voor zich van beperkte betekenis zijn, kunnen deze met
elkaar een bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van regelgeving en
de vergroting van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid.

Wel was het hun opgevallen dat niet elk wijzigingsvoorstel onder deze
noemer kan worden gebracht. Ook waren zij niet gelukkig met enkele
voorstellen, waarmee wordt vooruitgelopen op een discussie welke nog
moet worden gevoerd in een breder kader van wetswijziging. Zij dachten
daarbij vooral aan de materiële bepalingen inzake gemeentelijke belas–
tingen. Ten slotte behielden deze leden zich hun standpunt voor ten
aanzien van enkele andere onderdelen.

Het lid van de R.P.F.-fractie had met belangstelling kennis genomen
van het voorliggend wetsvoorstel, dat een onderdeel vormt van het
project D'gemeenten en D'provincies. Gelet op de samenhang met het
wetsvoorstel inzake de D'experimenten (Kamerstuk 21 081) sprak dit lid
de wens uit de verdere behandeling van de beide wetsvoorstellen zoveel
mogelijk synchroon te laten verlopen. De staatssecretaris zou hieraan
kunnen bijdragen door de beide memories van antwoord gelijktijdig in te
dienen. Met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel zou dit lid
artikelsgewijs enkele kritische kanttekeningen plaatsen.

Artikelen

Anikel I

De leden van de S.G.P.-fractie spraken uit dat zij het betreurden dat
het kabinet het blijkbaar niet nodig oordeelt de gelegenheid tot
kansspelen en dergelijke in te perken in plaats van slechts bevoegdheden
te decentraliseren, respectievelijk te dereguleren. De huidige praktijken
rondom deze spelen geven daartoe alleszins aanleiding, zo meenden
deze leden. Niettemin zagen zij in het gedeeltelijk decentraliseren van de
bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen naar het college van
burgemeester en wethouders ook een positieve kans voor de lokale
overheid om een eigen beleid te voeren. Zij vroegen in hoeverre deze
inschatting terecht is. Daarbij wezen zij op de door de Raad van State
geuite vrees dat vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid op dit
punt ook de kans vergroot op ongelijkheid tussen gemeenten die als
onrechtvaardig moet worden aangemerkt. In hoeverre kan dit de
vermeende gemeentelijke beleidsvrijheid beperken, zo vroegen deze
leden.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden moeite met wijzigingen in de
Wet op de Kansspelen als deze er feitelijk op neerkomen dat het
deelnemen aan kansspelen wordt gestimuleerd. Tegen die achtergrond
hadden zij bezwaren tegen verhoging van maximum prijzen of premies.
Niet ontkend kan toch worden dat ook in deze tijd de hoogte van de prijs
de wervingskracht van een kansspel mede bepaalt. Deze leden zouden
graag een indruk krijgen van de mate waarin de minister van Justitie
vergunningen verleent als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en in hoeveel
gevallen de waarde van prijzen of premies tussen vijfduizend en
tienduizend gulden ligt. Fungeert de bestaande grens in de praktijk ook
als een breukpunt in de lijn van prijzen of premies of komt het ook regel–
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matig voor dat de minister competent is omdat de maximumgrens juist
overschreden wordt?

De leden van de G.P.V.-fractie ontvingen graag de bevestiging, dat het
algemeen belang dat met de opbrengst van een kansspel wordt gediend
een specifiek aanwijsbaar algemeen belang moet zijn en bij voorbeeld
niet het algemeen belang dat de organiserende vereniging of instelling
toch al behartigt; met andere woorden: dat de opbrengst van het
kansspel niet tot de normale inkomsten van de instelling mag behoren.

De leden van de G.P.V.-fractie zagen geen reden de wettelijke maxima
voor kleine kansspelen niet alleen te verhogen maar ook te blijven
indexeren. Wat is de reden voor dit laatste, zeker nu hoge inflatiecijfers
al geruime tijd niet meer voorkomen?

Het lid van de R.P.F.-fractie meende dat in het Nader Rapport slechts
zeer summier wordt ingegaan op de opmerking van de Raad van State,
dat het doel van de Wet op de Kansspelen toch vooral ligt in het beteu–
gelend normeren van kansspelen met het oog op de dreiging van
misbruik en verslaving. Hij vroeg daarom een nadere toelichting op de
voorstellen tot deregulering vanuit het oogpunt van terughoudend
kansspelbeleid. Passen daarin wel voorstellen, die zijn gericht op vermin–
dering van bestuurlijk toezicht tot een hoger bedrag aan prijzengeld?
Vooralsnog had hij weinig behoefte aan de voorgestelde wijzigingen van
de Wet op de Kansspelen. Verder vroeg dit lid om een antwoord op de
vraag van de Raad van State in zijn advies naar een globale aanduiding
van het aantal vergunningen dat als gevolg van de voorgestelde wijziging
door de gemeenten zelf zou kunnen worden afgedaan.

Artikel II

De leden van de D66-fractie hadden zich afgevraagd hoe het hier
voorgestelde vierde lid van artikel 271 Gemeentewet zich verhoudt tot de
experimenten op het punt van de goedkeuring van belastingverorde–
ningen, die in het kader van de wet D'gemeenten en D'provincies
(wetsvoorstel 21 081) zijn voorgesteld. Wordt hiermee niet al te veel
vooruitgelopen op de uitkomsten van dat experiment? Of, andersom
geredeneerd, wordt hiermee niet een gedeelte van het genoemde
experiment overbodig gemaakt?

Het was deze leden nog onvoldoende duidelijk geworden waarom het
kabinet het wenselijk acht om nu, vooruitlopend op het experiment in het
kader van het D'project, een wijziging aan te brengen in het preventief
toezicht op gemeentelijke belastingverordeningen.

Ook wat onderdeel B van dit artikel betreft was het de leden van de
D66-fractie opgevallen dat wordt vooruitgelopen op de behandeling van
het wetsvoorstel materiële belastingbepalingen in de Gemeentewet. Wat
is hiervan de reden, zo vroegen deze leden?

De bepaling dat het zogeheten bekostigingsbesluit een aanduiding
moet bevatten van het gebied waarbinnen het gebate onroerend goed is
gelegen, riep nog een aantal vragen op bij de leden van de D66-fractie.
Zij hadden zich afgevraagd of het in alle gevallen wel mogelijk is een
exacte aanduiding te geven, vooral ingeval de gebate voorzieningen nog
moeten worden getroffen.

De VNG heeft voorgesteld om in het zogeheten bekostigingsbesluit
niet een aanduiding van het gebied waarin het gebate onroerend goed is
gelegen op te nemen, maar slechts een procentuele aanduiding van de
door middel van de belasting te verhalen kosten van de voorziening. De
leden van de D66-fractie ontvingen graag een reactie op dit voorstel.

Zij betreurden het dat in de memorie van toelichting kennelijk ten
onrechte is gesuggereerd dat de VNG heeft ingestemd met de voorge–
stelde regeling om de gemeenteraad, voorafgaande aan het treffen van
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de gebate voorziening, een besluit te laten nemen betreffende de
gebiedsaanduiding van het gebate onroerend goed.

De leden van de S.G.P.-fractie konden de in dit kader voorgestelde
wijzigingen in de gemeentelijke belastingbepalingen niet goed begrijpen.
Het kabinet loopt hiermee immers vooruit op de reeds voorgenomen
herziening van de materiële belastingbepalingen in de Gemeentewet. Zij
waren vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak hiervan.

De voorgestelde wijziging van artikel 271 loopt bovendien vooruit op
het experiment D'gemeenten en D'provincies (wetsvoorstel 21 081).
Deze leden vonden deze wijze van werken weinig samenhangend en
verwarrend. Verder vonden zij de gekozen constructie in het vijfde lid van
dit artikel weinig fraai.

Met betrekking tot het onder B en C voorgestelde, oordeelden de
leden van de S.G.P.-fractie, afgezien van hun reeds geuite ongenoegen
over het vooruitlopen op de integrale herziening van de gemeentelijke
belastingbepalingen, positief over de verruiming tot twee jaar op zichzelf.
Veel minder begrip konden zij opbrengen voor het vereiste dat de raad
van tevoren moet besluiten in welke mate de aan de voorzieningen
verbonden kosten door middel van een baatbelasting, respectievelijk
bouwgrondbelasting, zullen worden verhaald. In plaats van deregulerend
is het effect daarvan regulerend, zo meenden deze leden. Zij betwijfelden
bovendien of dit de rechtszekerheid van de burger zou dienen. Voor een
nadere argumentatie hiervan verwezen zij naar de reactie van de VNG
(bij brief, gedateerd 23 februari 1990). Deze leden vernamen graag de
zienswijze van de staatssecretaris op dit punt.

Hoewel de leden van de G.P.V.-fractie het voorstel om het toezicht op
verordeningen, die uitsluitend een wijziging van tarieven bevatten, over
te dragen aan gedeputeerde staten beschouwen als een stap in de goede
richting, hadden zij bedenkingen tegen deze stap in dit kader. Immers, op
deze wijze wordt één aspect van de nieuwe regeling van het toezicht op
gemeentelijke belastingen geïsoleerd behandeld, waardoor deze
oplossing gemakkelijk als een precedent kan gaan functioneren bij de
verdere wijzigingen in de bepalingen inzake gemeentelijke belastingen.
Bovendien vroegen zij zich af of hierdoor geen doorkruising plaatsvindt
van de procedure zoals deze is voorgesteld in wetsvoorstel 21 081,
waarbij overdracht van goedkeuring aan gedeputeerde staten slechts èèn
van de vormen is waarmee kan worden geëxperimenteerd.

Ook ten aanzien van de wijziging van de bepalingen inzake de baatbe–
lasting en de bouwgrondbelasting gaven deze leden er de voorkeur aan
het voorstel inzake wijziging van de Gemeentewet op het punt van de
materiële belastingbepalingen af te wachten.

Het lid van de R.P.F.-fractie gaf er de voorkeur aan het voorstel in
onderdeel A te laten vervallen. Hij meende dat het niet wijs zou zijn op
een klein onderdeel van het toezicht op de gemeentelijke belastingveror–
deringen vooruit te lopen op de uitkomsten van de D'-experimenten. Te
meer niet, omdat daardoor de situatie gaat ontstaan, dat zowel gedepu–
teerde staten als de Kroon zich tijdelijk over de verschillende facetten
van een gemeentelijke belastingverordening zullen buigen. Het had zijn
voorkeur om daarvoor één instantie aan te wijzen, hetzij de Kroon, hetzij
gedeputeerde staten. In het laatste geval kan de Kroon immers via
toezending van een afschrift steeds repressief toezicht uitoefenen. Nu
hinkt het voorstel op twee gedachten. Het zou daarom naar zijn opvatting
beter zijn de resultaten van de D'experimenten af te wachten en te incor–
poreren in de wijziging van de Gemeentewet inzake de materiële belas–
tingbepalingen. Dit lid verwees ook naar het commentaar, dat de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Kamer heeft
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gezonden bij brief van 23 februari 1990. Volgens de VNG zou over dit
voorstel geen overleg zijn gevoerd.

Is dit juist? Om welke reden is overleg achterwege gebleven? Met
betrekking tot de onderdelen B en C van dit artikel verwees dit lid
eveneens naar het commentaar van de VNG. Welk standpunt neemt de
staatssecretaris in terzake van de mogelijke financiële risico's voor
gemeenten, omdat een globale aanduiding van het gebied voor de
baatbelasting voordat de voorzieningen tot stand zijn gekomen geen
voldoende rechtszekerheid van de burger waarborgt?

Artikelen III en IV

Ten aanzien van het voorstel dat betrekking heeft op de Wet op de
Lijkbezorging wilden de leden van de C.D.A.-fractie nogmaals uiting
geven aan hun bevreemding over het feit dat bij deze wet zoveel novellen
zijn uitgebracht.

Het voorstel om in het kader van deze verzamelwet artikel 5 van de
nieuwe Wet op de lijkbezorging te wijzigen, riep nog een vraag op bij de
leden van de D66-fractie. Zij vroegen waarorn deze wijziging niet is
meegenomen bij de behandeling van de nieuwe Wet op de lijkbezorging
en de novelle die daarop nu bij de Kamer ligt, bij voorbeeld door middel
van een nota van wijziging.

De leden van de S.G.P.-fractie waren niet overtuigd door het argument
van het kabinet om de gemeentelijke lijkschouwers niet langer een eed of
belofte in handen van de burgemeester af te laten leggen. De gevoerde
argumentatie leidt huns inziens tot een redenering dat als iemand
eenmaal voor een bepaald ambt een eed heeft afgelegd, het niet meer
nodig is voor een andere functie nogmaals een eed af te leggen. Naar de
mening van deze leden gaat het kabinet er aan voorbij dat het karakter
van de functie van gemeentelijke lijkschouwer een geheel andere is,
namelijk strafrechtelijk van aard, dan de reguliere uitoefening van de
artsenfunctie. Graag zagen zij dan ook een nadere beschouwing van het
kabinet op dit punt tegemoet.

De leden van de G.P.V.-fractie konden instemmen met het vervallen
van de verplichting tot het afleggen van de eed of belofte voor de functie
van gemeentelijke lijkschouwer. Zij vroegen echter of een belangrijker
argument dan het streven naar deregulering niet is gelegen in het
voorkomen van het onnodig vragen van de eed. Zij gingen er voorts
vanuit, dat het vervallen van de wettelijke verplichting ook betekent dat
de gemeentebesturen het afleggen van de eed voor deze functie niet
meer mogen vragen.

Het lid van de R.P.F.-fractie was niet overtuigd van de juistheid om de
bepaling, dat een gemeentelijke lijkschouwer de eed of belofte in handen
van de burgemeester aflegt, te schrappen. Het zal toch immers
meermalen voorkomen, dat een beëdigd persoon in een functie treedt
waarbij opnieuw een eed– of gelofte-aflegging is vereist. De reactie van
de Raad van State in zijn advies deelde dit lid derhalve. Het argument,
dat de functie van gemeentelijk lijkschouwer wordt uitgeoefend door een
arts, die als zodanig reeds is beëdigd, ging volgens hem niet op. Juist in
deze tijd achtte dit lid het van groot belang, dat de functie van
lijkschouwer wordt uitgeoefend door een apart benoemde onafhankelijke
functionaris. De eed– of gelofte-aflegging benadrukt dit. Hij stelde
derhalve voor het onderhavige wijzigingsvoorstel te schrappen.
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Artikel V

De leden van de C.D.A.-fractie hadden enkele vragen te stellen over de
wijziging van artikel 4, derde lid, en artikel 5, tweede lid, van de Wet
rechten burgerlijke stand. Zij vroegen of de voorgestelde wijzigingen wel
passen in het onderhavige wetsvoorstel, omdat deze wijzigingen geen
deregulering of decentralisatie tot gevolg hebben. Is hier niet sprake van
overbodige regelgeving? Bovendien vroegen deze leden of de voorge–
stelde wijzigingen afkomstig zijn van door gemeenten gedane voorstellen
in het kader van het project D'gemeenten.

De leden van de fractie van D66 vroegen om een tweetal redenen of
de voorgestelde wijzigingen in de Wet rechten burgerlijke stand wel in
deze verzamelwet thuishoren. In de eerste plaats was het deze leden
volstrekt niet duidelijk geworden in welk opzicht dit voorstel een bijdrage
levert aan decentralisatie c.q. deregulering. Integendeel, zij hadden de
indruk dat het voorstel juist een intensivering van regelgeving met zich
meebrengt. Immers, de bevoegdheid van gemeenten om zelf tot een
tariefstelling te komen bij huwelijksvoltrekking buiten het gemeentehuis
wordt aanzienlijk ingeperkt. Wat is daarvan de reden? De leden van de
D66-fractie hadden ook begrepen dat de hier voorgestelde wijziging in
de Wet rechten burgerlijke stand niet behoort tot de voorstellen die door
gemeenten zijn gedaan in het kader van het project D'gemeenten. Zij
vroegen dan ook waarom dit voorstel dan toch bij het onderhavige
wetsvoorstel is betrokken.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden grote twijfels over de noodzaak
en de decentraliserende werking van de hier voorgestelde wijzigingen. Zij
wezen er op dat in artikel 64 boek 1 BW voldoende wordt geregeld hoe
moet worden gehandeld in geval van onvermogen om het huwelijk ten
gemeentehuize te sluiten. Dit artikel spreekt ook van een «behoorlijk
bewezen wettig beletsel». Deze leden vroegen of met het door de burge–
meester af te geven «bewijs van onvermogen» hetzelfde wordt bedoeld.
Verder vroegen zij of de staatssecretaris meer duidelijkheid kan
scheppen in de discussie over de vraag of met onvermogen wordt
gedoeld op fysieke dan wel financiële onmacht. Voor zover het gaat om
financieel onvermogen waren deze leden van mening dat de kwijtschel–
dingsregeling van artikel 17 van de Invorderingswet voldoende is.

Het voorstel om de wet in die zin aan te passen dat gemeenten voor
een buiten het gemeentehuis gesloten huwelijk geen hogere leges
mogen berekenen dan voor een binnen de muren daarvan gesloten
huwelijk vonden de leden van de S.G.P.-fractie een schoolvoorbeeld van
overmatige centrale regelzucht. Zij waren van oordeel dat de
bevoegdheid op dit punt zonder meer een gemeentelijke aangelegenheid
behoort te zijn. De leden van de S.G.P.-fractie concludeerden dan ook
dat de decentralisatie en deregulering het meest gediend zijn met het
laten vervallen van artikel 4, derde lid.

De leden van de G.P.V.-fractie twijfelden aan de juistheid van de inter–
pretatie welke de staatssecretaris aan artikel 4 van de Wet rechten
burgerlijke stand geeft. Naar hun mening ligt het in het kader van deze
wet niet voor de hand het begrip «onvermogen» in artikel 4 te interpre–
teren als fysiek onvermogen. Voor zover wordt beoogd te verbieden dat
gemeenten verschillende tarieven in rekening brengen, vroegen deze
leden of dit oogmerk niet op gespannen voet staat met het wetsvoorstel,
onder meer gericht op vergroting van gemeentelijke beleidsvrijheid.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg een nadere toelichting op de
vermelding, dat het begrip «onvermogen» betrekking heeft op de fysieke
onmogelijkheid in eigen persoon voor de huwelijksvoltrekking naar het
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gemeentehuis te gaan en niet op financieel onvermogen. Is over het
onderhavige voorstel overleg gevoerd met de VNG? Zo ja, hoe luidde het
standpunt van de VNG? Deelt de staatssecretaris de opvatting van de
VNG, dat dit voorstel overbodig regulerend is?

Artikel X

De leden van de D66-fractie waren met het kabinet van mening dat de
eisen, die door de uit 1918 daterende wet worden gesteld aan een
bewoningsvergunning voor een woonschip, momenteel zijn verouderd.
Enige twijfels hadden deze leden nog met betrekking tot de opmerking in
de memorie van toelichting dat het niet wenselijk is nieuwe regels te
stellen voor de inrichting en het gebruik van woonschepen. Is het juist
voor deze woonvorm niet wenselijk dat uit oogpunt van veiligheid enige
regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van
woonschepen, zo vroegen deze leden?

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg een nadere toelichting waarom niet
de volledige Wet op de woonwagens en woonschepen zou kunnen
worden geschrapt. Kan voor de gemeentelijke bevoegdheid om regels te
stellen ten aanzien van de ligplaats van woonschepen geen andere vorm
worden gevonden, ten einde versnippering van regelgeving te
voorkomen?

Artikel XV

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van artikel 5, derde lid,
merkten de leden van de S.G.P.-fractie op dat in de toelichting wordt
uitgesproken dat het kabinet instemt met de wens dat de Raad van de
Waterstaat in ieder geval bij wijzigingen van verordeningen die het Rijks–
beleid raken de gelegenheid krijgt daarover te adviseren. Hoewel de
voorgestelde redactie van genoemd artikel deze advisering niet uitsluit,
blijkt deze mogelijkheid naar de mening van deze leden onvoldoende uit
de wettekst. Zij zagen dan ook graag dat een nadere verduidelijking
wordt aangebracht.

De leden van de G.P.V.-fractie wilden graag een nadere onderbouwing
van het voorstel de Kroongoedkeuring om te zetten in een ministeriële
goedkeuring. Moeten zij uit de toelichting afleiden dat Kroongoedkeuring
in het algemeen vervangen kan worden door ministeriële goedkeuring?
Zo ja, welke inhoudelijke afweging ligt hieraan ten grondslag? Zijn nog
meer voorstellen van deze strekking te verwachten, behalve die in het
ontwerp-Provinciewet en het ontwerp-Waterschapswet? Zo neen,
waarom wordt dit voorstel dan gedaan ten aanzien van enkele
bepalingen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren?

ArtikelXVI

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of in artikel 67, zesde lid wordt
bedoeld dat de betreffende uittreksels kosteloos door de gemeente uit
het bevolkingsregister moeten worden verstrekt.

Artikel XVII

Het was de leden van de D66-fractie niet geheel duidelijk geworden
waarom uitdrukkelijk de bevoegdheid tot het vaststellen van rïchtlijnen is
opgenomen. Naar deze leden veronderstelden was het bij de Algemene
Bijstandswet niet anders dan bij andere wetgeving en kunnen gemeente–
besturen richtlijnen geven ten aanzien van de hun toegekende uitvoe–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 437, nr. 5



ringsbevoegdheden, voor zover deze bevoegdheden daartoe de ruimte
laten. Wat is dan de toegevoegde waarde van de hier voorgestelde
bevoegdheid tot het geven van richtlijnen, zo vroegen de leden van de
D66-fractie.

ArtikelXXII

De leden van de S.G.P.-fractie waren van mening dat de gevolgen van
de voorgestelde overheveling van de bevoegdheid naar het college van
burgemeester en wethouders tot het verlenen van toestemming voor het
verstrekken van alcoholhoudende dranken op de openbare weg, onvol–
doende duidelijk zijn gemaakt. Zij vroegen of het juist is dat, nu er geen
sprake meer is van voorschriften bij gemeentelijke verordening waarvan
overtreding een strafbaar feit oplevert, de enige sanctie van B en W op
het niet naleven van de bij hun toestemming gegeven voorschriften het
intrekken van de toestemming is. Deze leden wezen er overigens op dat
weliswaar in de toelichting de mogelijkheid van het geven van
voorschriften bij de toestemming door B en W wordt genoemd, maar dat
dit niet blijkt uit de wettekst. Zij vroegen of de staatssecretaris het met
hen eens is dat het aanpassen van de wettekst op dit punt meer duide–
lijkheid zal geven en daardoor een positieve invloed zal hebben op de
handhaving van de openbare orde.

De leden van de S.G.P.-fractie verklaarden grote moeite te hebben met
de opheffing van het verbod tot het laten dansen in een horeca-inrichting
zonder toestemming van de burgemeester. Zij waren van overtuiging dat
de combinatie alcoholverstrekking/dansen nog steeds gevaar oplevert
voor de volksgezondheid en de openbare orde. Dit wordt door het
kabinet ook niet ontkend, zo constateerden zij. Deze leden erkenden dat
het mogelijk blijft dat een gemeentebestuur bij gemeentelijke veror–
dening een verbod op dansen regelt, maar zij vroegen welke ruimte een
gemeentebestuur daarvoor feitelijk heeft. Zij zagen op dit punt graag een
nadere beschouwing van de staatssecretaris tegemoet.

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen waarom het in de huidige tijd
niet langer past om het geven van gelegenheid tot dansen in een horeca–
inrichting te binden aan toestemming van de burgemeester. Wat
beoogde de wetgever indertijd met deze regeling? Is in de praktijk van
moeilijkheden gebleken?

De voorzitter van de commissie,
Hennekam

De griffier van de commissie,
Van der Windt
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BIJLAGE A. Redactionele opmerkingen

1. In Artikel I, onderdelen A en C, laatste regel, moet «de Minister van
Justitie» worden vervangen door: Onze Minister van Justitie. (aanwijzing
15 voor de wetgevingstechniek)

2. In artikel II moet «voorstel van Wet» worden vervangen door:
voorstel van wet. Verder moet «11 256» worden vervangen door: Kamer–
stukken II 1970/71, 11 256. (aanwijzing 109)

3. In artikel IV moet «Stb. 1869, 65» worden vervangen door: Stb.
1955, 390. (aanwijzing 32) Verder moet «29 o» worden vervangen door:
29o

4. In artikel X, onderdeel A, moet «de tweede volzin» worden
vervangen door: het tweede lid.

5. In artikel XI moet «voorstel van Wet» worden vervangen door:
voorstel van wet. Verder moet «20066» worden vervangen door: Kamer–
stukken II 1986/87, 20066. (aanwijzing 109)

6. In artikel XIII, onderdeel C, eerste punt, moet «afschrift» worden
vervangen door: Afschrift. Verder moet «de tekst» worden vervangen
door: De tekst.

7. In artikel XVI, aanhef, moet «Stb. 624» worden vervangen door:
Stb. 1930, 388A. (aanwijzing 32)

8. In artikel XXII, onderdeel D, moet een komma worden geplaatst na:
vijfde lid. In onderdeel E, tweede punt, moet een komma worden
geplaatst na: tweede lid.

9. In artikel XXV zou «voor de datum» kunnen worden vervangen door:
vóór de datum.

10. In artikel XXVI, onderdeel B, moet «onderdeel 3» worden
vervangen door: onderdeel B. Verder moet «19 995» worden vervangen
door: Kamerstukken II, 1986/87, 19995. (aanwijzing 109)

B. Overige opmerkingen

1. Ten gevolge van de wijzigingen die in de Woningwet worden aange–
bracht door artikel XI, onderdeel A, moet ook nog artikel 90, tweede lid,
van de genoemde wet worden aangepast, waarin wordt verwezen naar
een van de vervallen verklaarde artikelen.

2. Ten gevolge van de wijziging die in de Wegenwet wordt aange–
bracht door artikel XIV moeten ook nog de artikelen 18a, derde lid, en
37, vierde lid, van de genoemde wet worden aangepast, waarin wordt
verwezen naar een vervallen verklaard artikellid. In artikel 37, vierde lid,
wordt bovendien nog verwezen naar een reeds in 1975 vervallen lid.

3. In artikel XXVIII zou «tweede» kunnen vervallen, welk woord is
ontleend aan een eertijds bij de inwerkingtreding van algemene maatre–
gelen van bestuur gebruikte formulering, die gebaseerd was op de
inmiddels door de Bekendmakingswet (Stb. 1988, 18) ingetrokken wet
van 26 april 1852, Stb. 92 (gewijzigd bij de wet van 23 juni 1893, Stb.
111). De in dit wetsvoorstel gebruikte formulering is dus achterhaald. Er
kan beter gekozen worden voor een standaardformulering.
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