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Nr. 13  AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ 
Ontvangen 14 september 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 58t als volgt 
gewijzigd: 

1. In het vierde lid wordt voor de punt aan het slot van de eerste volzin 
ingevoegd «, waarborgt de betrokkenheid van het college van burge-
meester en wethouders en de raad bij dat bestuur en legt daarover zo 
vaak als college of raad dit wensen verantwoording af ». 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. De in het vierde lid bedoelde verplichting tot waarborging van de 

betrokkenheid van en het afleggen van verantwoording aan het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is van overeen-
komstige toepassing op de voorzitter van de veiligheidsregio voor zover 
er op grond van artikel 58d bevoegdheden zijn overgedragen naar de 
voorzitter van de veiligheidsregio. 

Toelichting  

Democratische controle is niet alleen noodzakelijk op landelijk niveau. 
Ook plaatselijk moet de democratische controle plaats kunnen vinden. Dit 
amendement versterkt deze democratische controle. In afstemming 
tussen burgemeester en college en gemeenteraad wordt bepaald op 
welke wijze en hoe vaak dit plaats dient te vinden. 

Het is mogelijk dat bepaalde bevoegdheden zijn overgedragen naar de 
voorzitter van de veiligheidsregio. Dit amendement regelt tevens dat de 
democratische controle ten aanzien van het gevoerde beleid zich ook 
uitstrekt ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid van de 
voorzitter van de veiligheidsregio. Dit geldt niet alleen na afloop van de 
uitoefening van deze bevoegdheid, maar ook tijdens de uitoefening ervan, 
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zeker als deze periode langer duurt dan gebruikelijk is bij noodverorde-
ningen. 

Van der Staaij
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