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Geachte leden van de gemeenteraad,
De afgelopen tijd is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop
gestemd moet worden - hoofdelijk of schriftelijk - bij de vaststelling van een
aanbeveling tot benoeming, herbenoeming of ontslag van burgemeesters.
Recent zijn daarover Kamervragen gesteld naar aanleiding van de gang van zaken
bij de herbenoemingsprocedure in Assen; zie voor de beantwoording Aanhangsel
Handelingen Tweede Kamer 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , 2419.
In de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming
burgemeester staat dat de stemmingen over aanbevelingen inzake de
burgemeester niet vallen onder artikel 31 van de Gemeentewet. Ik baseer mij
daarbij onder meer op de overweging dat het bij dergelijke stemmingen niet zo
kan zijn dat bij het staken van de stemmen artikel 3 1 , derde lid, van toepassing
is, dat bepaalt dat in dat geval uiteindelijk, dat wil zeggen na herstemming in
dezelfde vergadering, het lot beslist. Ik meen dat, nu in de artikelen over de
totstandkoming van aanbevelingen inzake de burgemeester (artikelen 61 e.v. van
de Gemeentewet) geen specifieke bepalingen over de stemming zijn opgenomen,
de hoofdregel inzake stemmingen van artikel 32 van de Gemeentewet van
toepassing is. Dat artikel bepaalt in het eerste lid dat hoofdelijk wordt gestemd.
Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat ingeval de stemmen staken, tenzij de
vergadering voltallig is, in een volgende vergadering opnieuw wordt gestemd en
indien de stemmen dan opnieuw staken het voorstel niet is aangenomen.
Ik kan mij echter voorstellen dat dit in de praktijk, gelet op de letterlijke tekst van
artikel 31 van de Gemeentewet, tot vragen leidt. Daarom meen ik dat de
wetgever op dit punt duidelijkheid moet verschaffen. Ik ben daarom voornemens
een wijziging van de Gemeentewet te bevorderen, waarin de hiervoor door mij
bepleite lijn wordt vastgelegd. Tot die tijd verzoek ik u op de voorgenomen
wetswijziging te anticiperen.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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