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• Tweede Kamer 

o Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

• Eerste Kamer 

o Wet handhaving Kraakverbod 

o Initiatiefvoorstel extern voorzitterschap commissies 

 

 

 

Op 15, 16 en 17 maart kon men stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De uitslagen zijn 

inmiddels bekend, inclusief voorkeursstemmen. Ondertussen in de formatie van een nieuw kabinet 

ook begonnen. Dit verloopt zeker niet vlekkeloos, maar daar leest u genoeg over in de pers. 

In dit lobbymemo daarom twee andere inzichten: 

• Waar komen de 17 fracties te zitten in de plenaire zaal in de Kamer? 

• Welke “gemeentelijke” kandidaten zijn verkozen tot Kamerlid? 

Stoelendans in de Kamer 

(© AD) 

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 
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Gemeentelijke kandidaat-Kamerleden 

81 van de huidige 150 Tweede Kamerleden keren in de volgende periode terug als Kamerlid. Zij 

worden op 31 maart geïnstalleerd samen met de 69 nieuwe Kamerleden. Onder deze nieuwe 

Kamerleden ook een aantal huidige bewindspersonen, zoals lijsttrekkers Wopke Hoekstra (CDA) en 

Mark Rutte (VVD). 24 van de nieuwe Kamerleden is op dit moment lokaal bestuurder of raadslid. 

Hieronder een overzicht van deze 24 ‘gemeentelijke’ kandidaat-Kamerleden: 

 

 

Partij Kandidaat-Kamerlid Gemeente Functie 

VVD Queeny Rajkowski (#13) Utrecht Raadslid 

Mariëlle Paul (#17) Amsterdam Raadslid 

Peter Valstar (#21) Westland Commissielid 

Ulysse Ellian (#22) Almere Fractievoorzitter 

Peter de Groot (#24) Harderwijk Fractievoorzitter 

Fahid Minhas (#26) Schiedam Wethouder 

Daan de Kort (#28) Veldhoven Wethouder 

Hatte van der Woude (#32) Delft Wethouder 

Daan de Neef (#34) Breda Raadslid 

D66 Hanneke van der Werf (#9) Den Haag Fractievoorzitter 

Jeanet van der Laan (#13) Lisse Wethouder 

Wieke Paulusma (#15) Groningen Fractievoorzitter 

Faissal Boulakjar (#16) Breda Raadslid 

Hülya Kat (#17) Amsterdam Raadslid 

Kiki Hagen (#21) de Ronde Venen Wethouder 

Alexander Hammelburg (#23) Amsterdam Raadslid 

CDA Inge van Dijk (#3) Gemert-Bakel Wethouder 

PvdA Barbara Kathmann (#7) Rotterdam Wethouder 

Habtamu de Hoop (#9) Súdwest-Fryslân Raadslid 

FVD Hans Smolders (#4) Tilburg Fractievoorzitter (Lijst Smolders) 

CU Don Ceder (#4) Amsterdam Fractievoorzitter 

Pieter Grinwis (#5) Den Haag Fractievoorzitter 

DENK Stephan van Baarle (#3) Rotterdam Fractievoorzitter 

JA21 Joost Eerdmans (#1) Rotterdam Fractievoorzitter 
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Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

De Kamer debatteerde op 24 maart met minister-president Rutte en de ministers De Jonge 

(Volksgezondheid) en Van Ark (Medische Zorg) over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

De hoge besmettingscijfers bieden volgens minister-president Rutte geen ruimte voor versoepeling 

van de coronaregels. Ons geduld wordt op de proef gesteld, zegt Hermans (VVD), maar we moeten 

samen volhouden. Kröger (GroenLinks) benadrukt het belang van blijvende solidariteit met de 

meest kwetsbaren. 

 

Avondklok en bezoek 

De avondklok gaat vanaf 31 maart niet langer om negen uur 's avonds in, maar om tien uur. 

Volgens Wilders (PVV) gebeurt dat alleen om moslims ramadan te laten vieren. Azarkan (DENK) 

omarmt de versoepeling, maar wil eigenlijk direct van de hele avondklok af. Van der Staaij (SGP) 

stelt voor de bezoekregeling te verruimen tot maximaal één huishouden of twee personen per dag. 

Zo'n versoepeling zou volgens hem kunnen leiden tot een betere naleving van de basisregels. Op 

de naleving van die basisregels zou het kabinet de nadruk moeten leggen, vindt Van Kooten. 

Het begintijdstip van de avondklok hebben we aangepast op advies van het veiligheidsberaad en 

de politie, zegt de premier. De handhaving zou anders te lastig worden. Religie heeft daarbij geen 

rol gespeeld. Een aanpassing van het bezoekadvies vindt Rutte gezien de besmettingscijfers niet 

verstandig. 

Kröger (GL) wil weten of het nog steeds de eerste maatregel is die de prullenbak ingaat, en 

wanneer dit dan zal zijn. Hier gaf Rutte geen eenduidig antwoord op. De motie van GroenLinks om 

als Kamer uit te spreken dat afschaffing van de avondklok en het heropenen van het hoger 

onderwijs de eerste versoepelingen zullen zijn, is door de Kamer aangenomen. 

 

Ondernemers 

Ook voor veel (horeca)ondernemers is het uitblijven van versoepelingen een nieuwe tegenslag, 

zegt Hermans (VVD). Zij wil hun bij meevallende cijfers zo snel mogelijk ruimte geven. Dat zullen 

we zeker doen, reageert Rutte. De horeca wordt zwaar getroffen, constateert ook Van den Berg 

(CDA). Zij bepleit "adequate steun". En hoe voorkomen we dat met Pasen de parken weer overvol 

zijn en de mensen hutjemutje bij dat ene coffee-to-gotentje staan? Zij verzoekt het kabinet om 

proactief met gemeenten in gesprek te gaan om de mensenstromen tijdens dit weekend te 

reguleren. Het voorkomen van drukte op bepaalde plaatsen is een permanente zorg van het 

veiligheidsberaad, zegt Rutte. Hij sluit op verzoek van de burgemeesters samen met ministers 

Grapperhaus, De Jonge en Van Ark aan bij het Veiligheidsberaad van aanstaande maandag om het 

hier over te hebben. Verder zegt hij dat het een lokale aangelegenheid is en burgemeesters al 

parken sluiten als het te druk wordt. Gooi de terrassen open, adviseert Van Haga (FVD). Ook 

Hermans (VVD) wil sneller ruimte geven aan ondernemers, bijvoorbeeld voor terrassen. Rutte meldt 

dat bij het volgende afwegingsmoment op 13 april wordt gekeken of de terrassen op een veilige 

manier open kunnen. Hij wijst er tevens op dat tijdens de periode van openstelling van de horeca 

een flink deel van de besmettingen daartoe was te herleiden. De Jonge meldt in zijn termijn nog dat 

er nu overleg plaatsvindt binnen het kabinet en met de veiligheidsregioꞋs over een "kalender" die hij 

volgende week hoopt te kunnen presenteren van wat in april weer mogelijk zou kunnen zijn. Het 

gaat om bijv. theaters, musea, poppodia en sportwedstrijden. 

Tweede Kamer 
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Economische steunmaatregelen  

Hermans (VVD) vraagt aandacht voor starters. Startende ondernemers krijgen niet altijd voldoende 

TVL-subsidie door het ontbreken van of het hebben van een te lage omzet in de referentieperiode, 

bijvoorbeeld door een verbouwing of vertraging in de vergunningverlening. Er wordt gewerkt aan 

een aparte regeling voor starters, die na 1 oktober 2019 en voor 30 juni 2020 zijn gestart. De 

regeling moet door de Europese Commissie worden goedgekeurd en zal waarschijnlijk medio mei 

opengaan. 

Van den Berg (CDA) maakt zich zorgen om ondernemers die nu al overheidssteun, zoals de NOW, 

moeten terugbetalen, en roept op tot maatwerk in het toepassen van de NOW, ook in aankomende 

periode m.b.t. de referentiemaand. Er wordt rekening gehouden met de financiële positie van 

ondernemers. Ruime terugbetalingstermijnen worden aangeboden. Als dit niet haalbaar is, dan 

wordt samen gekeken welk termijn wel haalbaar is, legt Rutte uit. Verder blijft de referentiemaand 

(juni 2020) onveranderd, legt minister Koolmees per brief uit. 

 

Vaccinatiebeleid 

Waar ligt het toch aan dat Nederland zo'n laag vaccinatietempo heeft, vraagt Sazias (50PLUS). En 

waarom zijn er zulke grote voorraden vaccins aangehouden, vraagt Bergkamp (D66), terwijl "elke 

dag telt". Meer risico nemen met de voorraden kan pas als de leveringszekerheid toeneemt, 

reageert minister De Jonge. Hij wil voorkomen dat grote aantallen mensen moeten worden afgebeld 

omdat er onvoldoende vaccins voorradig zijn. 

Het vaccinatiebeleid is een rommeltje, vindt Ploumen (PvdA). Patiënten en artsen kunnen er 

volgens haar geen peil op trekken. Moet toch niet overwogen worden om zo veel mogelijk mensen 

in ieder geval één prik te geven, vraagt Van Esch (PvdD). 

De Jonge zegt dat de Gezondheidsraad een eenprikstrategie niet verstandig vindt. Door de tweede 

vaccinatie uit te stellen, daalt de hoeveelheid antistoffen en krijgen besmettelijker coronavarianten 

meer ruimte. Ook bij de volgorde volgt de minister de Gezondheidsraad, die adviseert om de meest 

kwetsbaren het eerst te vaccineren. 

 

Zorg 

Hoeveel kankerdiagnoses worden er gemist? Wilders (PVV) maakt zich zorgen over de afschaling 

van de reguliere zorg. De medische nevenschade is niet te overzien, meent Van Haga (FVD). 

Het aantal verwijzingen vanuit de huisarts naar de specialist is inmiddels op het niveau van voor 

corona, zegt Van Ark. Voor het inlopen van de opgelopen achterstanden komt zij in april met een 

plan van aanpak. 

Dik (ChristenUnie) vraagt aandacht voor de permanent hoge bezetting op de ic's, terwijl het 

personeel uitgeput raakt. En waarom hebben die zorgverleners nog steeds geen structurele 

loonsverhoging gekregen, vraagt Marijnissen (SP).Bergkamp (D66) benadrukt het belang van 

preventie. Zij wil dat daar in de communicatie veel meer aandacht aan wordt besteed. Dat zegt 

premier Rutte toe. In mei starten we met een leefstijlcampagne, voegt De Jonge toe. De Jonge 

beantwoordde ook een vraag van Sazias (50+) of het 200-miljoenpakket voor welzijn en preventie 

onder andere gebruikt kan worden voor reactiveringsprogramma's voor ouderen. 

Seniorenorganisaties zijn gevraagd om een plan in te dienen in het kader van het maatschappelijk 

steunpakket. Het reactiveren van ouderen nadat de beperkende maatregelen voorbij zijn is daar 

onderdeel van. Driekwart van dat steunpakket gaat naar gemeenten. Op lokaal niveau kunnen 

meer concrete plannen worden gemaakt. De minister zal via de stand-van-zakenbrieven de Kamer 

blijven informeren over de besteding van de 200 miljoen voor de steunpakketten. 
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Na de pandemie 

Arm sterft twee keer zo vaak als rijk aan covid. Marijnissen (SP) mist de verontwaardiging hierover 

en vraagt met Ploumen (PvdA) om een aanpak van de fundamentele ongelijkheid in Nederland. 

Kröger (GroenLinks) hoopt dat de periode na de pandemie zal worden gebruikt om de samenleving 

weer op te bouwen in balans met de natuur. 

Corona heeft de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk niet vergroot, reageert Rutte. Maar het 

kabinet werkt onverminderd aan bestrijding van onderwijsachterstanden en de tweedeling op de 

arbeidsmarkt. Ook worden schulden effectiever aangepakt. 

 

Moties 

In tweede termijn werden 24 moties ingediend, waarover meteen na afloop van het debat is 

gestemd. Alle moties en de stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De volgende voor gemeenten 

relevante moties zijn aangenomen: 

• Motie-Hermans c.s. over pilots met testbewijzen voor binnensport, bioscopen, theaters en het 

bedrijfsleven; 

• Motie-Kröger over uitspreken dat eerstvolgende versoepelingen ook de avondklok en het 

openen van het hoger onderwijs betreffen; 

• Motie van het lid Marijnissen over de maatregelen zo inrichten dat deze bijdragen aan het 

verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen; 

• Motie-Van der Staaij/Van den Berg over bezien welke mogelijkheden er zijn voor gefaseerde of 

gedeeltelijke heropening van de horeca; 

• Motie-Van der Staaij over bezien hoe naleving van de basisregels kan worden bevorderd. 

[met dank aan Hanae Baghou, gemeente Rotterdam & mede gebaseerd op www.tweedekamer.nl] 

 

 

Wet handhaving Kraakverbod 

Dinsdag 23 maart behandelde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis 

(VVD) en Van Toorenburg (CDA) over de handhaving van het kraakverbod. De indieners vinden dat 

de huidige civiele procedure momenteel te lang duurt om krakers uit een pand te kunnen zetten. 

Daarom stellen zij een wettelijke regeling in het strafrecht voor waarbij de rechter-commissaris de 

bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een machtiging te verlenen aan de officier van justitie. Deze 

kan vervolgens opsporingsambtenaren bevelen om te ontruimen. 

De VNG heeft, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak, van meet af aan 

bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel: het wetsvoorstel leidt niet tot een verbetering van de 

handhaving van het kraakverbod en gaat ten koste van de handhavingscapaciteit op andere 

thema’s. Deze positie heeft de VNG nog eens ingenomen in de vorm van een position paper voor 

een deskundigenbijeenkomst die ter voorbereiding op het debat plaatsvond op 9 maart.  

 

Het debat draaide om de vraag of het wetsvoorstel de oplossing is om een pand sneller te kunnen 

ontruimen en of de nadelen niet groter zijn dan de voordelen. Steun kwam eigenlijk alleen van  

Doornhof (CDA), Arbouw (VVD) en Bezaan (PVV). De andere woordvoerders – Veldhoen (GL), 

Janssen (SP), Recourt (PvdA), Dittrich (D66), Van Dijk (SGP) en Nicolaï (PvdD) – waren kritisch. Zij 

betwijfelden of de beoogde tijdwinst – ontruiming binnen 72 uur in plaats van gemiddeld acht weken 

nu – wordt gehaald. Want een rechter-commissaris moet nu voor elke zaak een dossier aanleggen 

Eerste Kamer 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6/8 

en daarbij alle betrokkenen horen. Hij moet de proportionaliteit afwegen: wat gaat voor, het 

eigendomsrecht van de eigenaar of het huisrecht van de kraker? Dat moet zorgvuldig gedaan 

worden, omdat anders volgens deze sprekers, wordt gehandeld in strijd met artikel 13 EVRM. Er 

werd vaak verwezen naar een arrest van de Hoge Raad terzake. Dat alles kan nooit binnen de 

voorgestelde 72 uur. Nicolaï betoogde dat slimme krakers naast de strafrechtelijke procedure bij de 

rechter-commissaris ook bij de civiele rechter een kort geding kunnen aanspannen, dat een 

opschortende werking zal hebben. Recourt ziet nog een vertragende factor. In het civielrecht 

kunnen groepen als één partij behandeld worden, maar het strafrecht gaat over individuele 

aansprakelijkheid. De rechter-commissaris zal dus voor elke afzonderlijke kraker een afweging 

moeten maken. En wie behartigt de belangen van de eigenaar in het nieuwe model? Die is immers 

geen partij; het is het OM tegen verdachten van kraken. En het belang van het OM gaat vooral om 

het openbaar belang en dan pas om dat van de eigenaar. In hun argumentatie wezen de 

woordvoerders overigens heel vaak naar de opvattingen van het OM, de Rechtspraak, de Orde van 

Advocaten en de VNG. 

 

Bijzonder is de positie van de Fractie-Nanninga – het JA21-smaldeel in de Eerste Kamer. 

Woordvoerder Nanninga nam het op voor de eigenaren. Kraken moet streng worden aangepakt. 

Maar – enigszins tot haar eigen verbazing, zo leek het – moest ze constateren dat haar bezwaren 

tegen de wet heel groot zijn – en gelijkluidend aan die van de andere woordvoerders. Ze wees er 

ook op, zoals veel andere woordvoerders, dat een van de redenen van de indieners om tot het 

wetsvoorstel te komen niet meer bestaat. Het gaat over de ‘kraak carrousel’ in Amsterdam, een 

groep krakers die van pand naar pand trekt. Politie, OM en gemeentebestuur hebben inmiddels een 

aanpak waardoor er 80% minder gekraakt wordt in Amsterdam. 

 

Koerhuis en Van Toorenburg benadrukten in hun termijn dat het hen gaat om het bestrijden van 

misstanden. Hun werkwijze zal er toe leiden dat kraken niet meer aantrekkelijk is, zodat er op 

termijn een einde aan zal komen. Volgens Koerhuis ontstaat er helemaal geen grotere werklast, 

omdat het maar over een beperkt aantal zaken, hij sprak over 24, per jaar zal gaan. Er moet 

inderdaad een dossier opgebouwd, maar dat is een eenvoudig dossier. Van Toorenburg voegt 

daaraan toe dat de Officier van Justitie nu ook al een dossier moet hebben. Aan de andere kant 

zullen er minder kort gedingen gevoerd worden. Het belangrijkste voor hen is dat het ‘woonmodel’ 

van krakers wordt doorbroken. De werklast is daarmee beperkt en de geboekte tijdwinst is stevig. 

Het OM zal de positie van de eigenaar moeten beschermen. 

Van Toorenburg benadrukte dat het niet gaat om een afweging tussen eigendoms- versus huisrecht 

maar over een strafbaar feit. Eigenaren blijven met de ellende van door krakers vernielde panden 

zitten. Koerhuis en zij stellen zich heel nadrukkelijk op naast de gedupeerde eigenaar. De rechter-

commissaris maakt een proportionaliteitstoets, waarbij mensen in de gelegenheid moeten worden 

te worden gehoord. Dat laatste leidt tot langdurige en felle interruptiedebatten met Nicolaï, Dittrich 

en Veldhoen over hoe dat in de praktijk zal gaan. 

 

Minister Grapperhaus begon zijn inbreng als adviseur van de Kamer met de constatering dat de 

zittende en staande magistratuur onder grote druk topwerk leveren. Hij riep de Kamer op er voor te 

zorgen dat er meer budget beschikbaar komt voor deze twee sectoren. Hij vindt de omzetting van 

de kortgeding rechter naar de rechter-commissaris verstandig. De rechter-commissaris kan de 

afwegingen van subsidiariteit en proportionaliteit maken. Hij vraagt zich wel af of dat altijd binnen 72 

uur kan. Hij vindt het daarom goed dat de indieners hebben aangegeven dat daar in 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7/8 

omstandigheden van af kan worden geweken. De toetsing door de rechter-commissaris moet met 

voldoende waarborgen zijn omkleed. Dat houdt onder andere in dat ook de krakers worden 

gehoord. De 72 uur gaan in op het moment dat de Officier van Justitie het verzoek tot ontruiming 

doet. Dittrich constateerde dat op grond daarvan een ontruiming een week of twee à drie in beslag 

zal nemen. Wat is dan nog de tijdswinst? Grapperhaus was van mening dat de verwachte tijdwinst 

zal moeten blijken als de wet van kracht is. Dat leidde tot vragen van vooral Nicolaï of het OM en de 

Rechtspraak flauwekul naar voren hadden gebracht in de deskundigenbijeenkomst, toen ze stelden 

dat vanwege de bureaucratische last er geen sprake van tijdwinst zal zijn. Grapperhaus ging niet 

mee in die redenering maar verklaarde ook niet dat de ketenpartners gelijk hadden. Hij ging ook 

niet in op de vraag waar het OM in zijn vervolgingsbeleid voortaan voorrang aan zou moeten geven: 

dit soort kraakzaken of bijvoorbeeld drugssmokkel of andere zware criminaliteit. Dat is een zaak 

van het OM, aldus de minister. 

 

Na de tweede termijn is het beeld diffuus: GroenLinks, SP, PvdA, D66, SGP en PvdD zullen tegen 

stemmen. Dat zijn samen 30 stemmen. De VVD, het CDA en de PVV wachten formeel met het 

geven van hun oordeel, maar zij zullen voor zijn: 26 zetels voor. De ChristenUnie (4 zetels), de 

Fractie-Otten (2 zetels), FvD (2 zetels), 50+ (2 zetels) en de OSF (1 zetel) deden niet aan het debat 

mee. Het is onduidelijk hoe zij zullen stemmen. 

Dat betekent dat de sleutel ligt bij de Fractie-Nanninga (8 zetels). Zij riep aan het einde van haar 

tweede termijn de indieners haar alsnog te overtuigen en wacht met haar eindoordeel.  

De stemmingen over het wetsvoorstel vinden plaats op dinsdag 30 maart. Dat is ook de laatste dag 

van het Kamerlidmaatschap van Van Toorenburg. 

Initiatiefvoorstel extern voorzitterschap commissies 

De eerste termijn van de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel Van den Bosch en Van der Molen 

vond plaats op dinsdag 23 maart. Het wetsvoorstel schrapt de verplichting dat de voorzitter van o.a. 

raadscommissies verplicht ook een lid van de gemeenteraad moet zijn. Het opent de weg voor 

‘voorzitters-van-buiten’. In het kort hieronder de posities van de verschillende fracties in de Eerste 

Kamer, de repliek vindt dinsdag 30 maart plaats. 

 

Van der Linden (Fractie-Nanninga) is fel tegen de mogelijkheid om externe voorzitters toe te laten 

bij vergaderingen van o.a. raadscommissies. “Hoe zou u het vinden als u vervangen wordt?” vraagt 

hij aan de voorzitter. Van der Linden voorziet een circuit van consultant-voorzitters, die hun brood 

verdienen met het technisch voorzitten van vergaderingen in verschillende gemeenten. Ook de 

PVV, bij monde van Van Hattem, is deze mening toegedaan. Volgens Van Hattem creëert dit 

wetsvoorstel een verlenging van het pluche. Oud-raadsleden kunnen nog een baan krijgen door als 

extern voorzitter op te treden bij commissies. Bovendien haalt Van Hattem twee kanttekeningen van 

de VNG aan: in het wetsvoorstel moet de agendavorming bij raadscommissies worden verwerkt en 

wat hem betreft moet ook artikel 15 van de Gemeentewet van toepassing zijn op externe 

voorzitters. “Waarom is dit niet in het wetsvoorstel opgenomen?”  

 

Koole (PvdA) herkent het probleem dat door de indieners wordt geschetst: de zwaarte van de taak 

van raadsleden neemt sterk toe en ook de tijdsbesteding loopt gestaag op. Dat is een probleem dat 

serieus aandacht verdient en waar aan gewerkt moet worden. Volgens Koole is dit wetsvoorstel 

echter niet op het juiste moment ingestoken. Er wordt een agenda versterking positie 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 8/8 

gemeenteraden opgesteld, die binnen afzienbare tijd naar de Eerste Kamer komt. “Waarom is daar 

niet op gewacht?” vraagt Koole zich af. Een integrale versterking van de positie van gemeenteraden 

bereikt meer, zo meent hij. Dittrich (D66) zou het toch al een mooie prestatie vinden als dit 

wetsvoorstel wordt aangenomen vóórdat er over de agenda wordt gesproken, zo geeft hij aan na 

een interruptie van Koole op zijn betoog. Dittrich is blij dat het wetsvoorstel geen verplichting voor 

extern voorzitterschap voorschrijft aan lagere overheden. Hij vertrouwt op het lokaal bestuur en 

denkt dat het voor enkele gemeenten een goede oplossing biedt om externe voorzitters toe te laten. 

Maatwerk is de sleutel, wat D66 betreft. 

 

Van der Burg (VVD) neemt uitgebreid de tijd om alle pijnpunten uit het wetsvoorstel nog een door te 

nemen. Daarbij beroept hij zich regelmatig op de meningsvorming tijdens het debat; hij is 

voorstander van het wetsvoorstel, maar betrekt graag de uitkomsten van dit debat bij zijn 

oordeelvorming. Zo spiegelt Van der Burg de senaat voor dat in gemeenteraden de balans die door 

de kiezer wordt bepaald wordt verstoord door het toevoegen van duo-raadsleden. Als kleine fractie 

heb je een zwaardere taak, maar, zo voegt hij als ongenuanceerde mening toe: dan had je maar 

een beter verhaal moeten hebben en meer zetels moeten krijgen. Kleinere fracties zijn met name 

de dupe van een taakverzwaring, die versterkt wordt doordat raadsleden zelf commissies 

voorzitten. Het hoort wat Van der Burg betreft bij de core business van het raadslidmaatschap. De 

steun van de VNG voor het wetsvoorstel is tot slot een argument van Van der Burg om voor dit 

wetsvoorstel te zijn. 

 

Rombouts (CDA) betoogt dat mensen die zich inspannen voor hun gemeenschap ondersteuning 

verdienen, waarbij hij verwijst naar de maidenspeech van Julius Terpstra in de Tweede Kamer over 

dit wetsvoorstel. Inhoudelijk over het wetsvoorstel zegt Rombouts niet veel, maar hij wil graag van 

de indieners weten hoe hoog de nood bij gemeenten nu echt is op dit onderwerp. Hoe groot is het 

probleem in gemeenteraden en voor hoeveel gemeenten biedt een externe commissievoorzitter 

een oplossing? Kox (SP) is een soortgelijke mening toegedaan. Hij is groot fan van de lokale 

bestuurslaag en vindt het treurig om te merken dat er tegenwoordig steeds minder vaak trots wordt 

verteld dat iemand gemeenteraadslid is. De waardering is minder en de algemene waardering voor 

politiek is lager. Hij verwijst zijdelings naar de affaires die zich op gedepolitiseerde zaken voordoen 

en pleit juist voor meer politiek voorzitterschap. Dat helpt bij de legitimering van de lokale politiek en 

voorkomt dat er externe technische voorzitters de politiek nog meer op afstand plaatsen. 

 

Verkerk (CU) heeft tot slot in dit verslag ook veel begrip voor de argumentatie van de indieners. De 

positie van gemeenteraadsleden moet worden versterkt en zij moeten goed in staat zijn om hun 

vertegenwoordigende werk te doen. Hij betwijfelt echter of het zogenaamd technisch voorzitten wel 

de crux is in het probleem. Volgens Verkerk draagt het voorzitten van een vergadering bij aan de 

betrokkenheid van raadsleden bij hun werk als raadslid. Hij is daarom niet overtuigd van de 

oplossing die dit wetsvoorstel biedt.  

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk, Richard van Vliet en Jesse de Jong 

Brussel: Team Europa 
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