
28 177 Wijziging van de Gemeentewet en de
Provinciewet in verband met een verduidelijking
van de procedureregels inzake de benoeming
van de burgemeester en de commissaris van de
Koningin

28 841 Wijziging van de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met een aanpassing
van de procedure tot benoeming van de
commissaris van de Koning en de burgemeester
op het punt van de openbaarheid van de
aanbeveling en het burgemeestersreferendum

Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 september 2003

Ter uitvoering van het hoofdlijnenakkoord is onlangs een wetsvoorstel tot
aanpassing van de huidige benoemingsprocedure van commissarissen
van de Koningin en burgemeesters bij de Tweede Kamer ingediend. Het
voorstel (29 012) beoogt de gebleken bezwaren die het gevolg zijn van de
integrale openbaarheid van aanbevelingen weg te nemen.

Op dit moment zijn twee andere wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer
aanhangig die beide eveneens betrekking hebben op aanpassing van de
huidige benoemingsprocedure van commissarissen van de Koningin en
de burgemeester.
Wetsvoorstel 28 841 gaat uit van integrale niet-openbaarheid van aanbe-
velingen en van intrekking van de mogelijkheid van een burgemeesters-
referendum, hetgeen op beide punten niet in overeenstemming is met het
hoofdlijnenakkoord. Wetsvoorstel 28 177 heeft betrekking op het
uitzonderingskarakter van de enkelvoudige aanbeveling en de toetsende
rol ter zake van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Dit element is geïncorporeerd in het nieuwe voorstel. De
memorie van toelichting bij dat voorstel gaat in op de intrekking van
genoemde wetsvoorstellen.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik hierbij, mede namens mijn
ambtgenoot voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de
wetsvoorstellen 28 177 en 28 841 in.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes
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