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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25444  Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een 

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

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 september 2000 
aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor.  
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
12 I , II , III (Te Veldhuis c.s.) 
Ter bevordering van de duidelijkheid dienen enkele spelregels van de 
referendumprocedure in de wet te worden vastgelegd. Onderdeel a bevat 
een regeling omtrent de kring van referendumgerechtigden welke 
overeenkomt met de regeling in de Kieswet inzake het actief stemrecht 
voor de gemeenteraad. Onderdeel b waarborgt dat een duidelijke vraag 
aan de referendumgerechtigden wordt voorgelegd. Onderdeel c legt een 
drempel van minimale representativiteit op een niveau van dertig procent 
van de referendumgerechtigden. 
Aangenomen. Voor: PvdA D66 VVD GPV RPF SGP 
 
 
 
 
 

 



2 / 3 

 
 
Artikel I 
11 → 18 ( De Cloe c.s.) 
Een aanbeveling bestaat uit twee personen. In bijzondere gevallen, te 
denken ware bijvoorbeeld aan gemeentelijke herindelingen, zou om 
redenen van doelmatigheid kunnen worden volstaan met een enkelvoudige 
aanbeveling. 
Aangenomen. Voor: SP GroenLinks PvdA D66 VVD CDA 
 
 
Artikel I 
13, I (Scheltema-de Nie c.s.) 
Nadat de gemeenteraad tot zijn aanbeveling is gekomen moet de raad 
zich rechtstreeks tot de minister kunnen wenden. Een wettelijke advies-bevoegdhe id 
ten behoeve van de commissaris van de Koningin is niet 
nodig. Volstaan kan worden met toezending in afschrift van de aanbe-veling 
aan de commissaris. 
Aangenomen. Voor: SP GroenLinks PvdA D66 VVD CDA GPV RPF 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 
Artikel I 
10 I (Schutte) 
Het amendement beoogt de bij nota van wijziging (nr. 6) toegevoegde 
mogelijkheid van een raadplegend referendum te doen vervallen. De 
argumentatie hiervoor is helder weergegeven in het advies van de 
staatscommissie-Elzinga: het raadplegend burgemeestersreferendum is 
ten principale op generlei wijze geschikt en gepast voor de aanstelling van 
de burgemeester. 
Verworpen. Voor: GroenLinks CDA GPV RPF SGP 
 
Artikel I 
14 I (Rabbae c.s.) 
Het amendement beoogt een enkelvoudige aanbeveling van gemeenteraad 
en provinciale staten bij de benoeming van de burgemeester resp. 
de commissaris van de Koning te bewerkstelligen. Hierdoor wordt de rol 
van de gemeenteraad en de provinciale staten en derhalve de invloed van 
de plaatselijke/provinciale politiek op de benoemingen vergroot. 
Verworpen. Voor: SP GroenLinks CDA 
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Onderdeel II 
Subamendement 16 (Rabbae c.s.) 
Nadat de gemeenteraad tot zijn aanbeveling is gekomen moet de raad 
zich rechtstreeks tot de minister kunnen wenden. Een wettelijke adviesbevoegdheid 
ten behoeve van de commissaris van de Koningin is niet 
nodig. Volstaan kan worden met toezending in afschrift van de aanbeveling 
aan de commissaris. 
Verworpen. Voor: SP GroenLinks CDA 
 
 
Onderdeel II 
Subamendement 17 (Rabbae c.s.) 
Dit subamendement beoogt de bij het amendement Te Veldhuis c.s. (nr. 
12) vastgestelde minimale opkomst van dertig procent van het aantal 
referendumgerechtigden bij het burgemeestersreferendum te schrappen. 
Bij een facultatief raadplegend referendum heeft het bij wet opnemen van 
een opkomstpercentage geen enkele waarde, aangezien het formeel nog 
materieel van betekenis kan zijn voor de uitslag of het eruit voortvloeiende 
advies. 
Verworpen. Voor: SP GroenLinks CDA 


