
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Engels, Essers, Franken, Van Gennip,
De Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Kox, Van der Lans,
Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van
der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Putters,
Van Raak, Rabbinge, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en mevrouw Peijs, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heren
Brinkhorst, minister van Economi-
sche Zaken, Veerman, minister van
Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, De Graaf, vice-minister-
president, minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Van Geel, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, mevrouw
Schultz van Haegen-Maas Geester-
anus, staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, en mevrouw Van Gennip,
staatssecretaris van Economische
Zaken.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging en

aanvulling van een aantal
bepalingen in het Wetboek van
Strafvordering met betrekking
tot de betekening van gerechte-
lijke mededelingen in strafzaken
(29805).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Verandering

in de Grondwet, strekkende tot
wijziging van de bepaling inzake
de benoeming van de commissa-
ris van de Koning en de burge-
meester (28509).

De beraadslaging wordt geopend.

©

De heer Van Thijn (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Het is wel erg vroeg
om te beginnen met een theater-
voorstelling, maar ik doe het toch. In
Amsterdam speelt bij de Theater-
compagnie een stuk getiteld
Gilgamesh. Gilgamesh speelt in
Mesopotamië, het huidige Irak, 3000
jaar voor Christus, en gaat over een
koning die wanhopig op zoek is naar
onsterflijkheid. Die vindt hij natuurlijk
niet. Na drie uur prachtig en
spectaculair toneel valt het doek. De
koning is dood. Dat is een onomkeer-
baar proces. Het is het oudste
verhaal in de literatuur. En de oudste
les.
Minister De Graaf streeft ± zo zegt

hij bij herhaling ± naar een onom-
keerbaar proces. Hij vecht zich
bijkans dood voor de gekozen
burgemeester, die volgens het

regeerakkoord nog in deze periode
tot leven moet komen. Lukt dat niet
in één keer, omdat er in een aantal
gemeenten te grote uitvoerings-
problemen bestaan, dan maar
gefaseerd, maar wel als onomkeer-
baar proces, zodat er geen terugweg
meer mogelijk is en volgende
kabinetten ± uit oogpunt van
rechtsgelijkheid en bestuurlijke
symmetrie ± op die weg moeten
doorgaan. In feite beslissen wij, of
liever gezegd de Tweede Kamer in
eerste instantie, ook over toekom-
stige regeerakkoorden.
Ik zeg bewust de Tweede Kamer.

Daar speelt natuurlijk in principe het
inhoudelijke debat. Het gaat over de
wenselijkheid van een gekozen
burgemeester. Over de verschillende
modaliteiten. Over de vraag of de
burgemeester door de kiezer of door
de gemeenteraad gekozen moet
worden. Over een fasering, ja of nee,
en in welke mate. Over de inpassing
in de dualisering. Over de verhou-
ding met de gemeenteraad, nog
altijd het hoogste orgaan. Over de
positie van toekomstige wethouders.
Over de wijze van verkiezing. Over
wat te doen bij conflicten.
Over dat soort vragen spreken wij

als Eerste Kamer nu niet. Wij
spreken, in tweede lezing, over de
vraag of het thans verantwoord is
om tot deconstitutionalisering over
te gaan, dat wil zeggen de Kroon-
benoeming uit de Grondwet te
schrappen en het oordeel over de
wijze van aanstelling aan de gewone
wetgever over te laten. Op zich heeft
mijn fractie daarmee geen probleem.
Ook wij zijn van mening dat de
benoemde burgemeester niet meer
van deze tijd is. Bovendien is de
realiteit dat door een reeks van
stappen de Kroonbenoeming in
betekenis sterk is uitgehold. Daar
hebben wij als PvdA-fractie ook onze
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