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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)

1 Samenstelling: Van Dijk (CDA),
Huberts-Fokkelman (CDA), Postma (CDA),
Van den Berg (PvdA) (voorzitter), Mastik–
Sonneveldt (PvdA), Staal (D66), Vis (D66),
Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD), Pitstra
(GroenLinks), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV)

* Het vorige stuk inzake dit wetsvoorstel is
gedrukt onder nr 347, vergaderjaar
1992-1993.

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT
Vastgesteld 15 oktober 1993

Slechts de leden van de CDA –fractie hadden de behoefte in dit
voorlopig verslag schriftelijke vragen aan de regering voor te leggen.

Deze leden hadden in het algemeen met instemming kennis genomen
van het voorliggende wetsvoorstel. In dit stadium wilden zij zich
beperken tot een viertal onderwerpen, welke zij hadden gerangschikt
naar de letteraanduiding in het gewijzigd voorstel van wet (Kamerstuk
Eerste Kamer 22 893, Nr. 347).

S - art. 102 vervalt
Zij waren het met de regering eens dat artikel 102 in het nieuwe

gedecentraliseerde overlegstelsel geen plaats meer heeft. Het is, zoals
de regering in haar memorie van antwoord aan de Tweede Kamer
(Kamerstuk Tweede Kamer 22 893, nr. 5, blz. 6) opmerkt: het streven
naar een geharmoniseerd arbeidsvoorwaardenbeleid voor de overheid als
geheel loopt teneinde; resteert alleen nog een streven naar evenwichtige
verhoudingen binnen een sector, in dit geval tussen en binnen de
gemeenten. Op de vraag wat onder dit laatste moet worden verstaan en
langs welke weg die evenwichtige verhouding worden verzekerd gaat de
regering niet in. Moet daaruit worden afgeleid dat het rijk in dezen
geheel geen taak meer heeft?

SS - art. 220, toevoeging tiende lid
In de memorie van toelichting (blz. 11-12) is uiteengezet waarom de

«goedkeuringsfictie» niet dient te worden toegepast bij de goedkeuring
door gedeputeerde staten van gemeentelijke belastingverordeningen,
gezien het belang dat wordt gehecht aan preventief toezicht bij dit soort
verordeningen.

De leden van de CDA-fractie konden zich hierin wel vinden, maar
vroegen zich af of er mogelijk nog andere soorten verordeningen zijn
waarvoor hetzelfde zou kunnen gelden. Afgaande op de tekst van het
vijfde lid heeft het tiende lid toch slechts betrekking op tariefswijzi–
gingen?
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RRR - art. 287, tweede lid
Deze leden zouden het op prijs stellen als de regering nog wat dieper

zou willen ingaan op het door de Raad van State naar voren gebrachte
gevaar van rechtsonzekerheid dat zou kunnen ontstaan door het van
rechtswege vervallen van (onderdelen van) algemeen verbindende
voorschriften die niet binnen twee jaar in overeenstemming met de
nieuwe Gemeentewet zijn gebracht. Hoe kunnen justitiabelen weten
welke situatie in zo'n geval is ontstaan? Dienen gemeenten die niet in
staat zijn geweest deze voorschriften tijdig aan te passen openbaar te
maken welke regels na het verstrijken van de termijn nog gelden?

Te verwachten algemene maatregelen van bestuur, rechtspositie
wethouders

In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (blz. 5) maakt de
regering melding van «de zgn. 18% regeling» krachtens welke aan
wethouders een toelage boven de invaliditeitsuitkering kan worden
toegekend indien de invaliditeit in overwegende mate kan worden toege–
schreven aan de werkzaamheden van de wethouder Hoe verhoudt zich
een dergelijke regeling met maatschappelijk gangbare invaliditeitsrege–
lingen waarin over het algemeen geen onderscheid wordt gemaakt
tussen al of niet beroepsmatig veroorzaakte invaliditeit? Bestaan er nog
voor andere groepen politieke ambtsdragers overeenkomstige
regelingen?

De voorzitter van de commissie,
Van den Berg

De griffier van de commissie,
Hordijk
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