
Verzamelwet  Gemeentewet – Kamer past wet op onderdelen aan 

Op woensdag 4 juni besprak de Kamer de Wijziging van de Gemeentewet etc. (Kamerstuk 33691). 

Het wetsvoorstel is op dinsdag 10 juni door de Tweede Kamer aangenomen. De politieke partijen in 

de Tweede Kamer pasten de wet op een aantal punten aan. De volgende amendementen zijn 

aangenomen: 

- Er komt geen externe voorzitter voor de raadscommissie (amendement nr.12)

- Er komt geen versterking van de positie burgemeester bij collegeonderhandelingen

(amendement nr.15)

- De Raad kan zelf beslissen over het toevoegen van adviseurs in de vertrouwenscommissie

(amendement nr.14)

- Er komt geen verplichte hoofdelijke stemming bij (her-)benoeming van burgemeesters en

wethouders (amendement nr. 10)

- - De Commissaris van de Koning  kan voortaan voor maximaal drie jaar, per jaar 

dispensatie verlenen voor het woonplaatsvereiste van  burgemeesters (amendement  nr.13). 

Het Kamerlid Litjens (VVD) diende met Fokke (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Schouw (D66) een 

motie in over onderzoek naar de diverse modaliteiten van een regeling voor het woonplaatsvereiste 

van de wethouder en vervolgens een wetsvoorstel voor te bereiden, waarin recht wordt gedaan aan 

de lokale autonomie. (33691 nr. 16) Deze motie is eveneens aangenomen. Dat betekent dat er een 

onderzoek komt naar de mogelijkheden om, bijvoorbeeld, de jaarlijkse ontheffing van het 

woonplaatsvereiste te vervangen door een ontheffing voor de duur van de raadsperiode. Meer 

informatie daarover is op dit moment nog niet beschikbaar. De minister van BZK zal hiertoe het 

initiatief nemen. 

Fokke diende en motie in over een onderzoek naar een juridisch houdbaar voorstel om de zelden tot 

nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers (die hiervoor geen dringende reden 

hebben) op hun vergoeding te korten, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren. (33691, 

nr. 17).  Zij diende de motie in samen met Van Raak (SP), Schouw, Litjens en Van Toorenburg. Dat 

betekent dat ook deze motie is aangenomen.  De Kamer heeft besloten om te praten over de 

mogelijkheden om actie te ondernemen tegen Kamerleden die wel zijn gekozen, maar zelden of 

nooit een raadsvergadering bezoeken. Het eerder door Fokke en het voormalige kamerlid Heijnen 

ingediende initiatief wetsvoorstel dat dit zou moeten bewerkstelligen, is ingetrokken. 



Minister Plasterk kon in zijn reactie niet anders dan zich bij deze royale meerderheden voor elk 

voorstel neerleggen.  Plasterk benadrukte dat de wijzigingen van de Gemeentewet in nauw overleg 

met de VNG tot stand waren gekomen.   

De minister deed de Kamer voorts de toezeggingen om voorstellen uit te werken over de handelwijze 

van burgemeesters bij integriteitskwesties en over de bescherming van burgemeesters. 

Concreet betekent dit nu dat de Tweede Kamer instemt met de volgende wetswijzigingen: 

- De wethouder krijgt inzage in stukken waarop in een besloten raadsvergadering 
geheimhouding is opgelegd (artikel 25 Gemeentewet)

- De burgemeester kan toestaan de ondertekening van de raadstukken op te dragen aan de 
griffier of andere griffieambtenaren (artikel 32a Gemeentewet)

- Het vrijwillig ontslag van de wethouder kan onmiddellijk ingaan. Daarmee wordt de 
procedure rondom vrijwillig ontslag gelijk getrokken met ontslag door het aannemen van een 
motie van wantrouwen door de gemeenteraad (artikel 43 Gemeentewet)

- De inspecteur van de Rijksbelastingdienst verstrekt voortaan gegevens; met deze toevoeging 
versterkt de (externe) uitvoering van de verrekening van neveninkomsten die is opgenomen 
in het zesde lid van het artikel (artikel 44 Gemeentewet)

- De waarnemend burgemeester moet Nederlander zijn en nevenfuncties en inkomsten 
daaruit  moeten openbaar worden gemaakt  (artikelen 63,  67 en 80 Gemeentewet). 
Aanvullend kan hier worden gemeld dat het rechtspositionele onderscheid tussen een 
waarneming  van korte duur en van lange duur met ingang van 1 juli 2014 is vervallen. Hij 
heeft echter geen verhuisplicht.

- Raadsleden kunnen niet langer lid zijn van een bezwaarschriftencommissie (artikel 84 
Gemeentewet)

- De raad hoeft geen verordening meer vast te stellen voor onderwerpen die al in het 
Rechtspositiebesluit zijn geregeld (artikel 99 Gemeentewet)

- De betrokkenheid van het college bij initiatiefvoorstellen van de raad wordt versterkt (artikel 
147a Gemeentewet)

- Goedkeuring door gedeputeerde staten over de oprichting van of deelneming in 
privaatrechtelijke organisaties is niet langer vereist (art. 160, derde lid). Het college dient nog 
steeds wel het ontwerpbesluit tot oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke 
organisaties, aan de raad voor te leggen zodat deze wensen en bedenkingen kenbaar kan 
maken. De wettelijke voorkeur (art. 160, tweede lid) voor publiekrechtelijke rechtsvormen 
boven privaatrechtelijke rechtsvormen blijft gehandhaafd. 



- De verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag komt te vervallen (artikel  170 

Gemeentewet). De burgemeester krijgt echter wel tot taak de bestuurlijke integriteit van de 

gemeente te bevorderen.  

 

 

 


