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Geachte raad,

Met ingang van r februari zo16 treedt een aantal wijzigingen van de Gemeentewet in werking.
De minister van BZK heeft alle gemeenten van Nederland daarover in december zor5
geïnformeerd middels de Circulaire Wijzigingen in de Gemeentewet (zie bijlage).
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
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het is niet langer toegestaan dat raadsleden lid zijn van een commissie die adviseert
over de afhandeling van bezwaarschriften of klachten. Uit de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel blükt dat dit nieuwe voorschrift ziet op de verhouding tussen raad
en college binnen de gemeente. Lidmaatschap van een raadslid, op persoonlijke titel,
van een dergelijke commissie buiten de gemeente is in principe wel toegestaan.
het college moet wensen en bedenkingen over een initiatiefvoorstel van de raad
kenbaar kunnen maken. Pas daarna kan de raad een besluit nemen over het

initiatiefuoorstel.
de verplichting om een burgerjaarverslag uit te brengen komt te vervallen;
de stemming over benoeming of ontslag (in geval van een motie van wantrouwen) van
een wethouder is voortaan geheim, evenals de stemming over een aanbeveling tot
(her-)benoeming of ontslag van een burgemeester;
lTijwillig ontslag van een wethouder kan nu ook met onmiddellijke ingang genomen
worden;
in de benoemingsprocedure voor een burgemeester wordt het college door de raad in
staat gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de
eisen die aan de nieuwe burgemeester worden gesteld. Tevens dient bij een
herbenoemingsprocedure van de burgemeester een vertrouwenscommissie te worden
ingesteld. Hierover ontvangen gemeenten binnenkort een afzonderlijke circulaire van
BZK,
de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten aanzien van een burgemeester kan door
de CdK ingeval van bijzondere omstandigheden tweemaal met een jaar worden
verlengd. De huisvestingsvoorzieningen worden aangepast aan deze verlenging.
Hierover ontvangen gemeenten binnenkort een afzonderlijke circulaire van BZK.
op de waarnemend burgemeester zijn voortaan het vereiste van Nederlanderschap en
de regeling inzake nevenfuncties ook van toepassing;

bij (vermoedens van)
wordt
expliciet vastgelegd in artikel r7o,
het
integriteitsschendingen door
bestuur
tweede lid, van de Gemeentewet. De minister wijst er voorts op dat integriteit een
gemeentebrede aangelegenheid is. Volksvertegenwoordigers, bestuurders en
ambtenaren dienen in de eerste plaats zelfzorgte dragen voor de integriteit van hun
handelen. Tevens dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het functioneren
van de gemeentelijke organisatie als geheel. In artikel r8z van de Provinciewet wordt
tevens expliciet vastgelegd dat de commissaris van de Koning - in zijn hoedanigheid als
rijksorgaan - kan adviseren en bemiddelen wanneer de bestuurlijke verhoudingen in
de specifieke zorgplicht van de burgemeester
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integriteit van een gemeente in
het geding is. De commissaris van de Koning is voor deze taak verantwoording
verschuldigd aan de regering. Zie voor meer taken die de commissaris van de Koning
vanaf r februari als rijksorgaan uitoefent punt B van de Circulaire.
gedeputeerde staten hoeven geen goedkeuring meer te geven over het besluit tot
deelneming in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Met betrekking tot de keuze tussen
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taakbehartiging is een handreiking ontwikkeld
die te raadplegen is op www.rijksoverheid.nl en binnenkort aan gemeenten zal worden
een gemeente verstoord zijn of wanneer de bestuurlijke

a

toegestuurd.

Tot slot hecht de minister eraan erop te wijzen dat de taak van voorzitter van een
raadscommissie dient te worden vemrld door een raadslid en dat de Gemeentewet degenen die
geen raadslid zijn uitsluit van het voorzitterschap van raadscommissies ex artikel 8z
Gemeentewet. Momenteel wordt gewerkt aan een Experimentenwet voor gemeenten waarin een
voorstel is opgenomen om in een beperkt aantal gemeenten te experimenteren met het
voorzitterschap van raadscommissies. Een eventueel experiment ter zake zal echter niet eerder
dan per r januari zorT mogelijk zin (en mits het de steun van de Staten-Generaal krijgt).
Gezien het voorgaande zou het wenselijk zijn het reglement van orde van de gemeenteraad te

actualiseren.

Zievoor meer informatie de Circulaire Wijzigingen in de Gemeentewet van BZK.
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de

de burgemeester
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