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Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van 

de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer.  

SP, VVD, CDA, PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman stemden voor. 

 

 

VERWORPEN AMENDEMENTEN 
 
Diverse artikelen 

8  14 (Heijnen)  

Dit amendement strekt ertoe gemeenten de keuze te geven om ook in de toekomst 

deelgemeenten in te stellen, maar dan als een bijzondere vorm van de in artikel 83 van de 

Gemeentewet geregelde bestuurscommissies. Deze deelgemeenten hebben minder 

vergaande bevoegdheden, met name door het vervallen van de mogelijkheid om de 

bevoegdheid over te dragen tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, 

door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven. Het amendement voorziet erin dat als 

gemeenten een dergelijke deelgemeente instellen, de leden van de deelraad rechtstreeks 

gekozen worden. Anders dan bij de huidige deelgemeenten is geen sprake van een 

gedualiseerd bestuur, maar van een deelraad en een uit die deelraad voortkomend 

dagelijks bestuur 

 

Ook na het afschaffen van de mogelijkheid om deelgemeenten in te stellen op basis van 

artikel 87 Gemeentewet kan er behoefte bestaan om een deel van de beslissingen van 

Gemeenteraad en College over te dragen aan een bestuur dat dichter bij de bevolking 

staat. Dit kan het geval zijn bij zeer grote gemeenten, of in het geval van kernen met een 
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sterke eigen identiteit. Dit amendement houdt de mogelijkheid open in zulke gevallen een 

nieuw soort deelgemeente in te stellen met een democratisch gelegitimeerd bestuur. 
 

Na aanname van het amendement wordt in het opschrift van het wetsvoorstel de zinsnede 

“en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van 

gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen” vervangen door: en de Wet algemene 

regels herindeling in verband met het op een meer beperkte wijze regelen van de 

bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 

Artikelen V, onderdelen A en C, en artikel XIV 

7  13 (Grashoff) 

Het afschaffen van de deelgemeenten is een omvangrijke operatie met bestuurlijke, 

persoonlijke en financiële consequenties. Verordeningen uit de verschillende 

deelgemeenten moeten worden gestroomlijnd, er verdwijnen bestuurders, politici en 

ambtenaren en het afschaffen van de deelgemeenten gaat gepaard met extra kosten. 

Incidenteel en structureel.  
Dit amendement regelt dat het wetsvoorstel in werking treedt op een bij koninklijk besluit 

te bepalen tijdstip, dat niet is gelegen vóór 1 januari 2018. Gemeenten krijgen daarmee 

voldoende tijd voor een zorgvuldig proces.  

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een wetstechnische correctie. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 

 

Artikelen V, onderdelen A en C, en artikel XIV 

15 (Heijnen) 

Dit amendement regelt dat de wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen 

tijdstip, dat niet is gelegen vóór 1 januari 2015. 

 

Voor deze datum is gekozen om de gemeenten voldoende tijd te geven hun bestuurlijke en 

ambtelijke organisatie aan te passen. Bij opheffing van de deelgemeenten op 1 januari 

heeft dat onder andere voordelen voor de administratie van gemeenten. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 
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MOTIES 

 

9 (Heijnen en Schouw) over een advies van de Raad van State 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 

10 (Heijnen en Schouw) over aanhouden van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 

11  16 (Schouw) over de omvang van de gemeenteraad in grote gemeenten 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, 

CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman. 

 

12 (Grashoff) over de kosten van afschaffing deelgemeenten 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 


