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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin 

 

 datum 3 juli 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30902 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de 

dualisering van het gemeente- en provinciebestuur 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I 
10 (Van Beek) 
Met dit amendement wordt beoogd een onbedoeld neveneffect van de Wet dualisering 
gemeentebestuur, die in 2002 in werking is getreden, ongedaan te maken. Sinds die tijd 
maken wethouders namelijk geen deel meer uit van de gemeenteraad. Het aantal 

raadsleden werd evenwel niet gewijzigd, waardoor het aantal politici in gemeenten feitelijk 
groter werd. Door het aantal raadsleden te verminderen, wordt een bijdrage geleverd 
aan het verminderen van de bestuurlijke drukte. Met dit amendement wordt de 
«dualiseringscorrectie», die bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel was gehaald, er 
weer in gebracht. Het amendement komt dus op dit punt overeen met het oorspronkelijk 
ingediende wetsvoorstel. 
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk  

 
Artikel I 
Onderdeel D 
11 (Brinkman) 
De fractie van de PVV is een groot voorstander van het professionaliseren van de 

democratisch controlerende taak binnen de gemeentelijke overheid. De fractie van de PVV 
hecht grote waarde aan het bestaan van kleine gemeenten. De overheidsdienstverlening 
op kleine schaal is een groot goed en brengt de overheid dichter bij de burger. Deze 



 

 datum 3 juli 2008 

 blad 2 

 

 

dienstverlening verdient echter evengoed een professionele democratische controle en een 
dagelijks bestuur. De fractie van de PVV is van mening dat het zijn van gemeenteraadslid 

een dagtaak zou moeten zijn, waar ook een levensonderhoudende schadeloosstelling 
tegenover staat. Niet van belang is hierbij of het een kleine, middelgrote of grote 
gemeente betreft. Elke gemeente heeft zijn recht op goede raadsleden en bestuurders. Bij 
de voorgestelde drastische vermindering van het aantal raadsleden en wethouders dienen 
de vrijgekomen gelden gebruikt te worden voor het ophogen van de financiële 
tegemoetkomingen voor raadsleden en wethouders. Hierbij zal de marktwerking zorg 
dragen voor kwalitatief hoogstaande raadsleden en wethouders, waardoor de democratie 

op lokaal niveau op een hoger plan komt te staan. 
De binding van raadsleden en wethouders met de maatschappij, die voor de overheid altijd 

een belangrijk punt is geweest, te kiezen voor een systeem van het bestaan als 
gemeenteraadslid, naast het hebben van een vaak dagelijkse baan, is volgens de fractie 
van de PVV een farce. In de praktijk bestaat deze binding wel enigszins, echter de 
meerwaarde die vanuit die binding zijn invloed zou moeten hebben op het democratisch 
controlerende werk is nagenoeg niet aanwezig. In de praktijk wordt het democratisch 

controlerende werk veel meer op partijpolitieke gronden gevoerd. Veel beter is te kiezen 
voor een full-time gemeenteraadslid en wethouder. 
Het opnieuw vastgestelde artikel 36 Gemeentewet brengt mee dat de mogelijkheid van 
uitoefening van het wethouderschap in deeltijd vervalt. 
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 
 

Moties 
 
14 (Pechtold/Van der Staaij) over het niet doorvoeren van wijzigingen in de lokale 
democratie die zijn ingegeven door bezuinigingen 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, SGP en het lid Verdonk  

 


