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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 15 maart 1993

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken' heeft bij brief van 4
maart 1993 een reactie gevraagd aan de staatssecretaris van Binnen–
landse Zaken over het artikel van prof. mr. W. Konijnenbelt over de
Invoeringswet Gemeentewet.

De staatssecretaris heeft deze reactie gegeven bij brief van 15 maart
jl.

De Commissie brengt van het gevoerde overleg verslag uit door middel
van openbaarmaking van de gewisselde stukken.

De voorzitter van de Commissie,
V. A. M. van der Burg

De griffier van de Commissie,
Pe
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Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

Den Haag, 4 maart 1993

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft begrepen dat de
memorie van antwoord op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel tot
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)
de Kamer binnenkort zal bereiken. Alvorens zich te zetten aan de
opstelling van het eindverslag nodigt de commissie u gaarne uit zo
spoedig mogelijk commentaar te leveren op de brief van professor mr.
W. Konijnenbelt, waarvan afschrift hierbij gaat1. Het ligt in het
voornemen van de commissie voorliggend schriftelijk verzoek alsmede
uw antwoord daarop openbaar te maken als verslag van een schriftelijk
overleg.

De wnd. griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
Pe

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie
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Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken

Bij brief van 4 maart jl., die ik op 9 maart ontving, verzocht uw
Commissie mij te reageren op een artikel over de nieuwe Gemeentewet
van prof.mr. W. Konijnenbelt. Bij deze voldoe ik aan dat verzoek.

Konijnenbelt pleit ervoor op een vijftal punten de nieuwe Gemeentewet
in dit stadium alsnog aan te passen, via de Invoeringswet die thans bij de
Tweede Kamer in behandeling is.

Naar mijn mening is de Invoeringswet Gemeentewet een technische
wet die in de slotfase van het proces van hercodificatie van het gemeen–
terecht nodig is om de tekst van de wet, indien nodig, te actualiseren,
om de overige wetgeving met de Gemeentewet in overeenstemming te
brengen en om de Gemeentewet in werking te doen treden. Invoerings–
wetgeving is niet de geëigende gelegenheid om beleidsmatige kwesties,
die tot wijziging van de Gemeentewet zouden kunnen leiden, (opnieuw)
aan de orde te stellen. Bij de mondelmge behandeling van het
wetsvoorstel nieuwe Gemeentewet in de Eerste Kamer heb ik aange–
geven dat via de Invoeringswet nieuwe Gemeentewet hooguit misstel–
lingen in de Gemeentewet hersteld kunnen worden of aan de Eerste
Kamer gedane toezeggingen nagekomen kunnen worden. Ook kunnen
niet omstreden wijzigingen die uit de actualiteit voortvloeien via Invoe–
ringswet doorgevoerd worden. Deze uitgangspunten werden niet
bestreden, en ik onderschrijf ze nog steeds. Wanneer ik vanuit dit
gezichtspunt de voorstellen van Konijnenbelt bezie, dan moet ik
vaststellen dat ze, in inhoudelijk opzicht, bepaald niet als technisch zijn
aan te merken. Integendeel. In een aantal van zijn voorstellen bepleit hij
het alsnog in de Gemeentewet opnemen van nogal verstrekkende
bepalingen inzake de inrichting en werking van het deelgemeentelijk
bestel. Daarbij gaat het dan om bepalingen die, naar het mij voorkomt,
niet onomstreden zijn. Alvorens ten aanzien van dergelijke, toch niet
onbelangrijke onderwerpen wettelijke regels voor te stellen, is naar ik
meen nader intern beraad nodig, benevens enig overleg met de meestbe–
trokken gemeenten en met de VNG. Afhankelijk van de mate van ingrij–
pendheid van de eventueel in te dienen voorstellen, is ook niet uit te
sluiten dat de Raad van State moet worden geraadpleegd.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ik twee bezwaren heb tegen
het thans, in het kader van de Invoeringswet, in behandeling nemen van
de suggesties die Konijnenbelt doet, in het bijzonder de eerste drie.

Ten eerste passen zij inhoudelijk niet in een technische wet als de
Invoeringswet.

Ten tweede voorzie ik dat, als men niettemin tot behandeling bij de
Invoeringswet zou overgaan, dit tot een zodanige vertraging leidt, dat het
streven de nieuwe Gemeentewet op uiterlijk 1 januari 1994 in werking te
laten treden, een illusie wordt. Met die consequentie heb ik de grootst
mogelijke moeite. Na een wetgevende arbeid van inmiddels ruim zeven
jaar kunnen wij het de gemeenten niet aandoen dat de datum van inwer–
kingtreding van de Gemeentewet wordt verschoven tot na 1 januari a.s.
De gevolgen daarvan voor de gemeenten (b.v. met het oog op de
opstelling van de begroting en de rekening, het vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften, de omvang van de gemeenteraden na de
aanstaande raadsverkiezingen) zouden te ingrijpend zijn.

Mijn (procedurele) bezwaren tegen het nu in behandelmg nemen van
de eerste drie suggesties van Konijnenbelt staan overigens los van een
inhoudelijke appreciatie ervan. Ik ben graag bereid toe te zeggen die
suggesties nader te (laten) onderzoeken en daarover overleg te plegen
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met de meestbetrokken gemeenten en de VNG. Indien uit een en ander
de conclusie voortvloeit dat wetswijziging inderdaad wenselijk is, zal ik
een daartoe strekkende afzonderlijke procedure in gang zetten.

Wat het vierde en het vijfde punt van Konijnenbelt betreft merk ik nog
het volgende op.

De vierde suggestie heeft betrekking op de inspraakbepaling in de
nieuwe Gemeentewet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht. In de
memorie van antwoord Invoeringswet Gemeentewet die onlangs is uitge–
bracht, is ingegaan op de verhouding tussen de inspraakbepaling in de
nieuwe Gemeentewet en de voorbereidingsprocedure in de Algemene
wet bestuursrecht. De inspraakbepaling in de nieuwe Gemeentewet heeft
betrekking op beleidsvoornemens. Dat is ruimer dan de voorbereidings–
procedure van de Algemene wet bestuursrecht, die betrekking heeft op
ontwerp-besluiten. Om die reden ben ik geen voorstander van
schrapping van de inspraakbepaling uit de nieuwe Gemeentewet. De
onlangs door de VNG opgestelde model-inspraakverordening voorziet
overigens in afstemming met de Algemene wet bestuursrecht, doordat
de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht daarin van toepassing wordt verklaard.

De vijfde suggestie gaat over delegatie aan ambtenaren. De nieuwe
Gemeentewet maakt, evenals de oude gemeentewet, delegatie aan
ambtenaren mogelijk. Het voorontwerp derde tranche Algemene wet
bestuursrecht sluit delegatie aan ondergeschikten uit. Indien deze
bepaling in de Algemene wet bestuursrecht wordt opgenomen rijst
inderdaad de vraag of de Gemeentewet op dit punt aanpassing behoeft.
Het is prematuur om de Gemeentewet nu al aan te passen. Op grond van
de overgangsbepalingen bij de nieuwe Gemeentewet blijven onder de
oude gemeentewet genomen besluiten van kracht tot maximaal twee jaar
na de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeentewet. Gemeenten hebben
dus ruimschoots de tijd om te bezien of zij delegatiebesluiten wensen
aan te passen, dan wel nieuwe delegatiebesluiten wensen vast te stellen.

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