
 

 

 

 

 

 

Datum  

18 september 2020 

 

Onderwerp 

VNG, NVR, NGB, WV en VvG reactie voor inbreng wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren 

decentraal bestuur 1 oktober 

  

Geachte leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Tot 1 oktober heeft u de gelegenheid uw schriftelijke inbreng te leveren op het wetsvoorstel 

bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546). De VNG, de Nederlandse 

Vereniging van Raadsleden (NVR), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de 

Wethoudersvereniging en de Vereniging van Griffiers brengen graag één onderdeel van dit 

wetsvoorstel met nadruk onder uw aandacht: de ruimere bevoegdheden van de Commissaris van de 

Koning. 

Eerder hebben wij reacties gestuurd op het wetsvoorstel. Deze gebundelde reacties treft u in de 

bijlage. 

Bevoegdheden Commissaris van de Koning 

Wij onderschrijven het belang van integriteit in het openbaar bestuur en van het wetsvoorstel volledig. 

Integriteit is immers een belangrijke voorwaarde voor het aanzien en functioneren van het ambt en het 

openbaar bestuur.  

Wij vragen echter met nadruk uw aandacht voor de beoogde ruimere bevoegdheden van de 

Commissaris van de Koning. De regering wil de Commissaris van de Koning de bevoegdheid geven 

om alle vergaderingen van het gemeentebestuur bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden 

waarover het gemeentebestuur beschikt. Om recht te doen aan de lokale autonomie van het 

gemeentebestuur zouden die bevoegdheden volgens ons echter begrensd en geclausuleerd moeten 

worden. 

Hierbij maken we onderscheid tussen integriteitskwesties en verstoorde bestuurlijke verhoudingen. Bij 

integriteitskwesties zou nog een procedure nodig zijn waarmee de Commissaris van Koning zich tot 

de gemeente kan wenden. Bovendien zou de Commissaris van de Koning besloten vergaderingen 

alleen op verzoek van de burgemeester moeten kunnen bijwonen, tenzij de integriteit van de 

burgemeester zelf ter discussie staat. 

In geval van verstoorde bestuurlijke verhoudingen achten wij de bestaande bevoegdheden van de 

Commissaris van de Koning voldoende. De nieuwe bevoegdheid zou alleen in laatste instantie 

(ultimum remedium) aan de orde moeten zijn. Bovendien zou de Commissaris van de Koning bij 

verstoorde bestuurlijke verhoudingen volgens ons de noodzaak tot het verstrekken van onbegrensde 

informatie zelfstandig moeten motiveren. 

 


