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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 17 december 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat  

 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29012  Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de 

aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning 

en de burgemeester in verband met het tijdelijk verruimen van de periode 

gedurende welke ontheffing van de woonplaatsvereiste van de burgemeester 

mogelijk is  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2003 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikelen I en II 

7 (Van Beek/Spies) 

Het vigerende artikel 71 van de Gemeentewet bepaalt dat burgemeesters moeten wonen in de 

gemeente waar zij het ambt bekleden, tenzij zij ontheffing krijgen. Voorgesteld wordt de raad 

de mogelijkheid te geven om burgemeesters die in de periode 1 juni 2003 tot 1 mei 2006 zijn 

benoemd of worden benoemd desgevraagd ontheffing te verlenen van de verplichting ex 

artikel 71 Gemeentewet (daadwerkelijk woonplaats in de gemeente te hebben) tot 1 mei 2007. 

Voor burgemeesters die na 1 mei 2006 worden benoemd geldt weer de normale 

ontheffingsmogelijkheid ex artikel 71 Gemeentewet. Indien dit amendement wordt 

aangenomen wordt aan het opschrift toegevoegd: en in verband met het tijdelijk verruimen 

van de periode. 

Aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikelen I en II 

6 (Van der Staaij) 

Met dit amendement wordt de mogelijkheid van een raadplegend burgemeestersreferendum 

uit de wet gehaald, omdat zo’n referendum gezien de bevoegdheden van de burgemeester niet 

de betekenis kan hebben die het suggereert en in de praktijk nauwelijks in een behoefte 

blijkt te voorzien. Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het opschrift 

toegevoegd: en het doen vervallen van het burgemeestersreferendum. 

Verworpen. SP, ChristenUnie en SGP stemden voor. 


