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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35513 
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband 
met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, 
Groep Van Haga en PVV. 
Tegen: SP, BIJ1 en PvdD. 
De Fractie Den Haan was afwezig bij de stemmingen over dit wetsvoorstel. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel I, onderdeel C 
10 (Bromet) over een vaste plek voor burgerparticipatie in het verlengd lokaal bestuur 
 
Regelmatig worden taken van provincies, gemeenten en waterschappen ondergebracht bij 
gemeenschappelijke regelingen. De taken die de gemeenschappelijke regelingen uitvoeren 
raken met enige regelmaat de directe belangen van inwoners van de betrokken overheden. 
Waar inwoners bij bijvoorbeeld hun gemeenteraad vaak laagdrempelig een petitie kunnen 
aanbieden of kunnen inspreken bij een commissie- en/of raadsvergadering, is een vorm 
van burgerparticipatie bij veel gemeenschappelijke regelingen niet geregeld. Indiener is 
van mening dat inwoners ook bij gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid moeten 
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worden gesteld om hun mening over beleid of de uitvoering daarvan op een eenduidige 
wijze kenbaar te kunnen maken. Door dit expliciet in de wet vast te leggen wordt geborgd 
dat ook in het zogenoemde verlengd lokaal bestuur de burgerparticipatie een vaste plek 
krijgt.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, 
ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Diverse Artikelen 
9 (Leijten) over het schrappen van eventuele aanvullende vergoedingen 
 
Indiener beoogt met dit amendement een eventuele aanvullende vergoeding voor 
volksvertegenwoordigers wanneer zij deelnemen aan een (adviescommissie of 
onderzoekscommissie van een) gemeenschappelijke regeling te laten vervallen. 
Volksvertegenwoordigers krijgen immers al een vaste vergoeding en indiener vreest 
hiermee een tweedeling tussen volksvertegenwoordigers die niet in een dergelijke regeling 
zitting nemen. Daarnaast voorkomt het afschaffen van een extra vergoeding volgens de 
indieners dat een gemeenschappelijke regeling aantrekkelijk wordt voor eventuele 
baantjesjagers en mogelijke belangenverstrengeling. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, PvdD, BBB, JA21 en FVD. 
 
 
Moties 
 
11 (Bromet) over een kader voor democratische controle op privaatrechtelijke 
samenwerkingen  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, 
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
 
12 (Leijten) over een visie op het lokale bestuur  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, BBB, JA21, FVD, 
Groep Van Haga en PVV. 
 
13 (Leijten) over wetenschappelijk onderzoek naar regionale regelingen  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, 
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
 
14 (Inge van Dijk) over concrete voorstellen bij de discussie over de ontwikkelrichting van 
het binnenlands bestuur 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66,  
ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
 


