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22893 Wijziging van de Gemeentewet en van een
aantal andere wetten met het oog op de
invoering van de Gemeentewet en vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet)

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

1. VOORSTEL VAN WET

- Voor onderdeel A van hoofdstuk
I ontbrak de Staatsvermelding achter
«Gemeentewet».

- Onderdeel G van hoofdstuk I
luidde:

G. In de artikelen 44, eerste lid,
51, tweede lid, 66, eerste lid, 73,
eerste lid, 79, 95, eerste lid, 96,
vijfde lid, en 102 wordt «bij
algemene maatregel van bestuur»
telkens vervangen door: bij of
krachtens algemene maatregel van
bestuur.

- Onderdeel N van hoofdstuk I
luidde:

N. Aan artikel 89 wordt een derde
lid toegevoegd, dat luidt:
3. Het bepaalde in het eerste lid,
onder d, is niet van toepassing op:
a. ambtenaren van de burgerlijke
stand;
b. hen die als vrijwilliger dan wel uit
hoofde van een wettelijke
verplichting niet bij wijze van beroep
hulpdiensten verrichten;
c. onderwijzend personeel.

- De onderdelen Ua en FFa
ontbraken in hoofdstuk I

- In onderdeel II van hoofdstuk I
ontbrak de staatsbladvermelding
achter «Comptabiliteitswet»

- Onderdeel KKK van hoofdstuk I
(wijziging artikel 287) onder 2.
luidde:
2. Onder aanduiding van de reste–

rende tekst als eerste lid, wordt een
tweede lid toegevoegd, dat luidt:
2. Besluiten als bedoeld in het
eerste lid die algemeen verbindende
voorschriften inhouden welke in
strijd zijn met deze wet, met uitzon–
dering van de bepalingen in deze wet
met betrekking tot de wijze van
totstandkoming, worden binnen twee
jaar na de datum van inwerking–
treding van deze wet daarmee in
overeenstemming gebracht of
ingetrokken. De besluiten die bij het
verstrijken van de in de vorige volzin
genoemde termijn niet met deze wet
in overeenstemming zijn gebracht of
zijn ingetrokken, zijn van rechtswege
vervallen.

- In de artikelen 1 tot en met 5
van hoofdstuk II ontbrak de Staats–
bladvermelding achter «Gemeen–
tewet. In artikel 5 stond in plaats van
«het politiebestel: de politie.

- In de artikelen 1 tot en met 6, 8
tot en met 10, 12 en 13 van
hoofdstuk III ontbrak de Staatsblad–
vermelding achter «Gemeentewet».

- In artikel 3 van hoofdstuk III
luidde de Staatsbladvermelding
achter de Wet bevolkings– en
verblijfregisters: (Stb. 1887, 67).

- In onderdeel B van artikel 11
van hoofdstuk III (tweede lid van
artikel 21 van de Wet gemeenschap–
pelijke regelingen) ontbrak de
zinsnede: , voor zover zij niet de
functie van wethouder, burge–
meester of secretaris vervullen,.

- In de artikelen 1, en 2 van
hoofdstuk IV ontbrak de Staatsblad–
vermelding achter «Gemeentewet».
De Staatsbladvermelding achter
«Wet op het basisonderwijs» in
artikel 2 luidde: (Stb. 1986, 286).
Artikel 3 ontbrak.

- Artikel 1 van Hoofdstuk V
luidde:

Artikel 1

In artikel 20 van de Wet op de
motorrijtuigenbelasting (Stb. 1966,
332) wordt «gemeentewet»
vervangen door: Gemeentewet
(Stb. ' , ).

- In artikel 2 van hoofdstuk V
ontbrak de Staatsbladvermelding
achter «Gemeentewet».

- In de artikelen 1, 3 en 4 van
hoofdstuk VI ontbrak de Staatsblad–
vermelding achter «Gemeentewet In
artikel 1 luidde de Staatsbladver–
melding achter «Dienstplichtwet»:
(Stb. 1922, 43). In artikel 3 luidde de
Staatsbladvermelding achter «Wet
gewetensbezwaren militaire dienst»:
(Stb. 1962, 370).

- In de artikelen 1, 2, 4, 5, 6 en 7
van hoofdstuk VII ontbrak de Staats–
bladvermelding achter «Gemeen–
tewet».

- de aanhef van artikel 8 van
hoofdstuk VII luidde:
Indien:
a. het bij koninklijke boodschap van
3 april 1989 ingediende voorstel van
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wet tot uitbreiding en wijziging van
de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten
(vergunningen en algemene regels
voor inrichtingen; procedures voor
vergunningen en ontheffingen;
handhaving) (21 087), en
b. het bij koninklijk besluit van 18
mei 1989 ingediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van
de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten
(milieubeleidsplanning en milieukwa–
liteitseisen; provinciale milieuveror–
deningen; totstandkoming algemene
maatregelen van bestuur) (21 163)
tot wet worden verheven, wordt de
Wet milieubeheer (Stb. ,) als volgt
gewijzigd:

- artikel 9 van hoofdstuk VII
luidde:

Artikel 9

Indien het bij koninklijke
boodschap van 12april 1988
ingediende voorstel van wet
houdende regelen met betrekking tot
woonruimte (Huisvesting) (20 520)
tot wet wordt verheven, wordt in
artikel 88, tweede lid, van de
Huisvestingswet (Stb. ,) «194 van de
gemeentewet» vervangen door: 123
van de Gemeentewet.

- De artikelen 10, 11 en 12
ontbraken in hoofdstuk VII.

- in de artikelen 2 tot en met 7
van hoofdstuk VIII ontbrak de
Staatsbladaanduiding achter
«Gemeentewet».

- artikel 1 van hoofdstuk IX
luidde:

Artikel 1

Artikel 3, derde lid, van de
Pandhuiswet (Stb. 1910, 321)
vervalt.

- in de artikelen 2 en 3 van
hoofdstuk IX en de artikelen 1 tot en
met 3 van hoofdstuk X ontbrak de
Staatsbladaanduiding achter
«Gemeentewet».

- de artikelen 1 tot en met 6 van
hoofdstuk XI waren oorspronkelijk
genummerd 3, 5, 6, 7, 8 en 9. De
oorspronkelijke artikelen 1, 2 en 4,
die zijn vervallen, luidden:

Artikel 1

In artikel 6, eerste lid, onder b, van
de Ziektewet (Stb. 1913, 204)
vervalt de zinsnede «of krachtens

oproeping ingevolge de artikelen 226
en 227 der Gemeentewet (Stb.
1931,89)».

Artikel 2

In artikel 37 van de Veiligheidswet
1934 (Stb. 352) vervalt het tweede
lid alsmede de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

Artikel 4

In artikel 6, eerste lid, onder b, van
de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering (Stb. 1966, 84)
vervalt de zinsnede «of krachtens
oproeping ingevolge de artikelen 226
en 227 der Gemeentewet».

- in de huidige artikelen 1 tot en
met 5 van hoofdstuk XI ontbrak de
Staatsbladaanduiding achter
«Gemeentewet». De Staatsbladaan–
duiding in artikel 4 na «Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers» luidde: (Stb.
1986,565).

- in de artikelen 2 tot en met 6
van hoofdstuk XII ontbrak de Staats–
bladaanduiding achter «Gemeen–
tewet». De Staatsbladaanduiding
achter «Vleeskeuringswet» in artikel
2 luidde: (Stb. 1919, 524). De
Staatsbladaanduiding in artikel 5
achter «Wet op de bejaardenoorden»
luidde: (Stb. 1990, 468). De Staats–
bladaanduiding in artikel 6 achter
«Drank– en Horecawet» luidde: (Stb.
1964, 336). In onderdeel B van
artikel 6 werd ook verwezen naar de
artikelen 8, derde lid, en 22, achtste
lid.

- de artikelen 7 en 8 van
hoofdstuk XII waren oorspronkelijk
genummerd 8 en 9.

Het oorspronkelijke artikel 7, dat is
vervallen, luidde:

Artikel 7

Artikel 7 van de Wet ambulance–
vervoer (Stb. 1 971, 369) wordt als
volgt gewljzigd:

1. In het vierde lid wordt
«artikelen 230, 231, 232, 235 en
236 van de gemeentewet»
vervangen door: artikelen 257 tot en
met 261 van de Gemeentewet
(Stb. , ).

2. In het vijfde lid wordt «dertig
dagen» vervangen door: een maand.

- in de huidige artikelen 7 en 8
van hoofdstuk XII ontbrak de Staats–

bladaanduiding achter «Gemeen–
tewet».

II. MEMORIEVAN
TOELICHTING

Algemeen gedeelte

- de laatste alinea onder «3.
Inspraak» luidde:

In dit verband vestig ik ook de
aandacht op artikel 4 van het
(voor)ontwerp van Wet sociale
vernieuwing, waar is geregeld dat
inspraak plaats dient te vinden
overeenkomstig de inspraakbepaling
van de nieuwe Gemeentewet.

- In de eerste regel onder «5.
Anticiperen» stond «drietal» in plaats
van «tweetal». Een passage die
betrekking had op het anticiperen op
een wijziging van de Comptabili–
teitswet in artikel 184 is vervallen.

Hoofdstuksgewijs

- in de toelichting op onderdeel G
van hoofdstuk I ontbrak de passage
met betrekking tot de technische
wijziging in het vierde lid van de
artikelen 44 en 66.

- de tweede en de derde alinea
onder onderdeel N van hoofdstuk I
luidden: De VNG heeft positief over
deze aanvulling geadviseerd. Zij pleit
echter voor een nog ruimere incom–
patibiliteitenregeling, door artikel 13
geheel van overeenkomstige
toepassing te verklaren, met dien
verstande dat eveneens geen lid van
de raad (ik neem aan dat deelraad
bedoeld is) kan zijn de ambtenaar,
door of vanwege het gemeentebe–
stuur aangesteld of daaraan onder–
geschikt en werkzaam ten behoeve
van de commissie als bedoeld in
artikel 88 (bedoeld zal zijn 87).

Ik ben geen voorstander van deze
aanvulling. Het criterium «werkzaam
ten behoeve van de commissie» zou
ertoe leiden dat alle incidentele
werkzaamheden van gemeenteamb–
tenaren ten behoeve van de deelraad
zouden leiden tot een verbod op het
lidmaatschap van de deelraad. Voor
gemeenteraadsleden geldt geen
algemeen verbod voor het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve
van de gemeente. Daarom zie ik
geen aanleiding een dergelijke
bepaling voor deelraadsleden wel
voor te stellen.

- de onderdelen Ua en FFa
ontbraken in de toelichting op
hoofdstuk I
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- in onderdeel EE van de
toelichting op hoofdstuk I werd
verwezen naar onderdeel 00 in
plaats van naar onderdeel QQ.

- de passage beginnende met «Ik
wij's er nog op» tot en met «van
rechtswcne» aan het slot van de
tweede alinea onder KKK ontbrak.
Tevens ontbrak de passage begin–
nende met «Aan artikel 287
Gemeentewet» en eindigend met
«de inwerkingtreding van de nieuwe
Gemeentewet»

- in de toelichting bij artikel 13
van hoofdstuk III werd verwezen
naar onderdeel LLL in plaats van
naar onderdeel MMM.

- in de toelichting op artikel 5 van
hoofdstuk VII stond in plaats van
«artikel 6, onderdeel A, van
hoofdstuk VII»: laatstgenoemde
bepaling.

- de toelichting op de artikelen
10, 11 en 12 in hoofdstuk VII
ontbrak.

- de toelichting op hoofdstuk XI
luidde: De in de artikelen 3, 5 en 6
voorgestelde wijzigingen zijn van
technische aard en behoeven geen
toelichting.

Artikel 1

De artikelen 226 en 227 van de
huidige gemeentewet waren reeds
vervallen (Wet van 5 maart 1977,
Stb. 162). De verwijzing naar die
artikelen in de Ziektewet dient
daarom eveneens te vervallen.

Artikel 2

Het vereiste van goedkeuring van
(straf–) verordeningen door gedepu–
teerde staten is in de nieuwe
Gemeentewet komen te vervallen.
Tevens is in artikel 140, derde lid,
van de nieuwe Gemeentewet de
bekendmaking van verordeningen
nader geregeld. De noodzaak tot
handhaving van artikel 37, tweede
lid, van de Veiligheidswet is dienten–
gevolge komen te vervallen.

Artikel 4

Voor een toelichting op de voorge–
stelde wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering
zij verwezen naar de toelichting bij
artikel 1.

Artikel 7

De voorgestelde wijzigingen zijn
van technische aard en behoeven
geen toelichting.

In het kader van de invoering van
de Herinrichting van de Algemene
Bijstandswet zal artikel 32, derde lid,
van de Wet IOAW komen te
vervallen.

Artikel 8

Voor een toelichting op de voorge–
stelde wijzigingen van de Wet IOAZ
zij verwezen naar de toelichting bij
artikel 7.

Artikel 9

Voor een toelichting op de
wijziging van artikel 58, tweede lid,
van de Arbeidsomstandighedenwet
zij verwezen naar de toelichting bij
artikel 2.

- de eerste alinea van de
toelichting op hoofdstuk XII luidde:
De in de artikelen 3 tot en met 5, 7
en 9 voorgestelde wijzigingen zijn
van technische aard en behoeven
geen nadere toelichting.

- «Artikel 7» in de toelichting op
hoofdstuk XII luidde oorspronkelijk:
artikel 8.
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