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Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE
ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 september 1990

Tijdens de tweede termijn van de mondelinge behandeling van het
wetsvoorstel Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten
(Gemeentewet) heb ik u toegezegd nog een enkele vraag schriftelijk te
zullen beantwoorden Het betreft de vraag van het lid van uw Kamer de
heer Schutte over de betekenis van het voorgestelde artikel 181
in relatie tot de voorgestelde artikelen 171 tot en met 175.

Zoals ik tijdens de mondelinge behandeling reeds heb aangegeven
zondert het artikel 181 de artikelen 171 tot en met 175 juist van de
werking van artikel 149 uit vanwege het karakter van de in deze artikelen
aan de burgemeester verleende bevoegdheden. Deze bevoegdheden
geven de burgemeester op het vlak van de openbare orde, de veiligheid
en de gezondheid de mogelijkheid op concrete, incidentele en van
onvoorzienbare situaties adequaat te reageren. Deze overheidsreactie
door middel van het aanwenden van bedoelde bevoegdheden is door de
wetgever van oudsher toevertrouwd aan een éénhoofdig bestuursorgaan
en uitgezonderd van door de gemeentelijke regelgever tevoren aan te
brengen beperkingen en richtlijnen. In de bedoelde onvoorzienbare
situaties, waarbij de orde respectievelijk de veiligheid en de gezondheid
in het geding zijn, zouden algemene regels waarmee de burgemeester in
de uitoefening van de bevoegdheden rekening dient te houden (vide de
tekst van artikel 149, eerste lid), de adequaatheid van de reactie immers
negatief kunnen beïnvloeden.

De heer Schutte wees in zijn interventie tijdens de tweede termijn van
de regering in het bijzonder op de bevoegdheden in artikel 173. In
reactie hierop vermeld ik dat uit de aard van de bevelsbevoegdheid van
artikel 173, tweede lid, welke gegeven wordt ter afwending van onmid–
dellijk gevaar voor de veiligheid of gezondheid, hieromtrent bindende
algemene regels niet wenselijk zijn. De bevoegdheid van artikel 173,
derde lid betreft juist de uitvoering van door de gemeenteraad vastge–
stelde verordeningen, waarbij de raad derhalve reeds terzake relevante
regels kan geven.
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Ik hoop hiermee genoegzaam de resterende vraag van de heer Schutte
te hebben beantwoord.

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