
 
 
 

 

 

 

      

 

 
 

 

De informateur mevrouw drs. M.I. Hamer 

p/a Tweede Kamer der Staten-Generaal 

t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

 

 

 

 datum 15 juli 2021 

 betreft Motie lid Koole 

 ons kenmerk 169268/JAB/mz 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Hamer, 

 

De Eerste Kamer heeft in haar vergadering van 13 juli jongstleden de motie van het lid Koole over 

de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als 

hoeder van medeoverheden (35 570 VII, K) aanvaard. Conform de wens van een Kamermeerder-

heid, breng ik de inhoud van de motie graag ter kennis van u als informateur.  

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

Jan Anthonie Bruijn 

Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 

 

 

  

 

 

 



Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2020–2021 

35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 

35 619 Samenvoeging van de gemeenten Landerd en 
Uden 

35 620 Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 

35 842 Wijziging van het voorstel van wet tot 
samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 

35 621 Samenvoeging van de gemeenten 
Heerhugowaard en Langedijk 

K1  MOTIE VAN HET LID KOOLE 
Voorgesteld 6 juli 2021 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende dat een krachtiger georganiseerd decentraal bestuur 
wenselijk is; 

Overwegend dat gedachtevorming daarover in samenhang met de 
democratische legitimatie van het decentraal bestuur dient te worden 
bevorderd; 

Overwegende dat de rol van de Minister van BZK als hoeder van de 
medeoverheden binnen het rijksbestuur meer dan ooit gewenst is; 

Overwegende dat met het oog daarop de formele positie van de Minister 
van BZK moet worden versterkt, onder meer tot uiting komend in het 
medeondertekenen van wetten die de decentrale overheden rechtstreeks 
raken; 

1 De letter K heeft alleen betrekking op 35 570 VII
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Overwegende dat deze medeverantwoordelijkheid ook ziet op budgetover-
drachten die met decentralisaties gepaard gaan en de motivering van de 
wijze waarop de financiële gevolgen van decentralisaties worden gedekt; 

Spreekt de wens uit dat de versterking van de aldus omschreven positie 
van de Minister van BZK als hoeder van democratisch gelegitimeerde 
medeoverheden binnen het rijksbestuur tijdens de lopende kabinetsfor-
matie aan de orde wordt gesteld; 

Verzoekt de Voorzitter deze wens over te brengen aan de informateur, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Koole
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