
¥ 
Memo (IR16.0008) 

 

Datum: 21 januari 2016 

Aan: De gemeenteraad  

Van: F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 

Onderwerp: Wijzigingen in de Gemeentewet 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met ingang van 1 februari 2016 is de Gemeentewet gewijzigd. In de bijgevoegde circulaire van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2015 (kenmerk  

2015-000695351) treft u de wijzigingen aan die voor het gemeentebestuur van direct belang zijn. Hoewel 

de tekst van de circulaire voor zich spreekt, zet ik hieronder de belangrijkste wijzigingen voor de 

gemeenteraad op een rijtje: 

 

1. De raad kan de burgemeester toestaan de ondertekening van de raadstukken aan de griffier of aan 

 griffieambtenaren over te laten. Indien aan deze constructie behoefte bestaat, dan zullen wij u daarover 

 een apart voorstel doen toekomen. 

 

2. De voorzitter van een raadscommissie dient een raadslid te zijn. Dit is géén wijziging in de wet, maar 

 omdat de afgelopen jaren nogal eens discussie is geweest over het laten vervullen van het 

 commissievoorzitterschap door externen, wordt nu benadrukt dat de wet dit niet toestaat. In de 

 toekomst zullen bij een beperkt aantal gemeenten experimenten plaatsvinden. Over dat traject volgt 

 dan nadere informatie. In ieder geval is de huidige situatie in onze gemeente geheel conform de 

 Gemeentewet. 

 

3. Raadsleden mogen geen lid meer zijn van bezwaar- en klachtencommissies van de gemeente. Hiervan 

 is thans ook geen sprake. 

 

4. Het college van burgemeester en wethouders dient in de gelegenheid te worden gesteld wensen en 

 bedenkingen te maken over initiatiefvoorstellen van raadsleden, voordat de raad tot besluitvorming 

 overgaat. Dit heeft consequenties voor de tijdspanne tussen het indienen van een initiatiefvoorstel en 

 de behandeling hiervan. In voorkomende gevallen zal de griffie u hierover adviseren. 

 

5. De stemming in de raad over de benoeming en het ontslag van een wethouder zijn voortaan schriftelijk 

 en geheim. Vreemd genoeg is de stemming over een motie van wantrouwen, die veelal aan een 

 ontslagbesluit voorafgaat, gewoon openbaar. Wethouders kunnen nu ook kiezen voor ontslag met 

 onmiddellijke ingang (nu gaat het ontslag - in het algemeen gesteld - pas na een maand in). 

 

6. De stemming over de aanbeveling tot benoeming, herbenoeming en ontslag van de burgemeester is 

 schriftelijk en geheim. 

 

7. Bij het opstellen van een profielschets in het kader van een benoemingsprocedure voor een 

 burgemeester moet het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid worden gesteld 

 hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan de raad. Dit wordt in de procedure verwerkt. 

 

8. Bij een herbenoemingsprocedure dient ook een vertrouwenscommissie te worden ingesteld. Aan deze 

 commissie kan ook een wethouder als adviseur worden toegevoegd. Onze huidige verordening voorziet 

 reeds hierin. Overigens is op korte termijn een nieuwe circulaire rond de (her)benoemingsprocedure 

 van de burgemeester te verwachten. 

 

9. De commissaris van de Koning krijgt de bevoegdheid om in bepaalde omstandigheden een door de 

 raad toegekende ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester te verlengen. Hij dient 

 hiervoor wel de raad te horen. Over de huisvestingsvoorzieningen die de burgemeester faciliteren 

 verschijnt nog een afzonderlijke circulaire. 

 



 

 

 

10. De in de praktijk gegroeide rol van de burgemeester met betrekking tot de bestuurlijke integriteit is 

 thans geformaliseerd in de Gemeentewet. In de Provinciewet heeft de commissaris van de Koning ook 

 een geformaliseerde rol gekregen wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding 

 is. 

 

11. In de Gemeentewet wordt de voorkeur uitgesproken voor publiekrechtelijke rechtsvormen boven 

 privaatrechtelijke rechtsvormen bij privaatrechtelijke taakbehartiging door de gemeente. Het oprichten 

 van of deelnemen in een privaatrechtelijke rechtsvorm is een collegebevoegdheid met een verplichte 

 wensen- en bedenkingenprocedure. Gedeputeerde staten hoeven geen goedkeuring meer te verlenen 

 over een besluit ter zake. Over privaatrechtelijke taakbehartiging is door het ministerie een aparte 

 handreiking ontwikkeld
1
.  

 

Indien de circulaire verder nog vragen bij u oproept, dan kunt u hierover uiteraard de griffie benaderen voor 

een nadere toelichting.  

 

 

                                                      
1
 Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden, Afwegingskader voor de keuze tussen publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke vormgeving, Ministerie van BZK - december 2015: 

https://vng.nl/files/vng/handreiking-verzelfstandiging-en-samenwerking-bij-decentrale-overheden.pdf 

https://vng.nl/files/vng/handreiking-verzelfstandiging-en-samenwerking-bij-decentrale-overheden.pdf

