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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 16 oktober 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32048  Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor 

  met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van de gemeentelijke indeling 

  wordt beoogd 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden 

voor  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 

8 (Van der Staaij)  

 

Dit amendement beoogt de term herindelingsgemeente te laten vervallen en te kiezen voor 

een neutrale formulering. De term herindelingsgemeente lijkt te suggereren dat een 

gemeente naar verwachting wordt heringedeeld. Omdat de voorstellen van wet voor de 

herindeling van de gemeenten waarop dit voorstel betrekking heeft nog niet bij de Staten-

Generaal zijn ingediend, zou dit wetsvoorstel als consequentie hebben dat een gemeente al 

herindelingsgemeente wordt genoemd, zonder dat er zekerheid is ten aanzien van de 

uitkomst van de besluitvorming door regering en Staten-Generaal. De indiener vindt dat 

ongewenst. Voor een goede en onafhankelijke besluitvorming over de voorstellen van wet 

tot gemeentelijke herindeling, verdient een neutralere formulering de voorkeur. Indien dit 

amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Verlenging van de 



 

 datum 16 oktober 2009 

 blad 2 

 

 

zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor een wijziging van de 

gemeentelijke indeling met ingang van 1 januari 2011 in voorbereiding is. 

Met algemene stemmen aangenomen 


