
De vergadering wordt van 18.05 uur
tot 19.00 uur geschorst.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Verklaring dat er
grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van
bepalingen inzake het correctief
referendum (27033).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin-
gen.

©

De heer Van Heukelum (VVD):
Voorzitter. Ik heb bij de behandeling
van het wetsvoorstel aangegeven dat
de overgrote meerderheid van mijn
fractie voor dit wetsvoorstel zou
stemmen. Ik kan nu u mededelen dat
de grootst mogelijke meerderheid
van mijn fractie voor dit wetsvoorstel
zal stemmen.

Eén lid van mijn fractie wenst
ertegen te stemmen. Dit lid is
namelijk van mening dat het niet
juist is dat het kabinet na verwerping
van het vorige wetsvoorstel in
tweede lezing, dit wetsvoorstel
aanstonds opnieuw heeft ingediend.
Naar de mening van dit lid dient pas
op de plaats te worden gemaakt en
dient eerst na de volgende Tweede-
Kamerverkiezingen eventueel tot
indiening te worden overgegaan in
het licht van de alsdan optredende
politieke verhoudingen.

De voorzitter: Ik stel voor te
stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de ChristenUnie en de SGP
tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties, met uitzondering van het lid
Ginjaar van de VVD-fractie, ervoor,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Tijdelijke regels
inzake het raadgevend correctief
referendum (Tijdelijke refe-
rendumwet) (27034).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin-
gen.
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De heer Van Heukelum (VVD):
Voorzitter. Bij de behandeling van dit
wetsvoorstel heb ik namens mijn
fractie vermeld dat het in mijn fractie
de nodige discussies heeft veroor-
zaakt. Ik heb ook hierbij aangegeven
dat het overgrote deel van mijn
fractie toch voor het wetsvoorstel
zou stemmen, niet vanwege het
aspect raadgevend en ook niet
vanwege het aspect correctief, maar
met name vanwege het aspect
tijdelijk.

Eén lid van mijn fractie zal tegen
het wetsvoorstel stemmen en geeft
daarvoor de volgende verklaring af.
De regering heeft een- en andermaal
gezegd dat het wetsvoorstel in
functie en perspectief staat van het
correctief referendum. Indien de
aanbeveling van het raadgevend
referendum wordt overgenomen, is
het daarmee materieel een correctief
referendum geworden en staat het
feitelijk op gespannen voet met de
Grondwet. Indien de aanbeveling
niet wordt overgenomen, leidt zulks
tot teleurstelling en draagt dit bij tot
vervreemding tussen bestuurders en
kiezers.

De voorzitter: Ik stel wederom voor
te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de ChristenUnie en de SGP
tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties, met uitzondering van het lid
Ginjaar van de VVD-fractie, ervoor,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
Gemeentewet en de Provincie-
wet in verband met een aanpas-
sing van de procedure tot
benoeming van de burgemeester
en de commissaris van de
Koning (25444).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf.
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De heer Dölle (CDA): Voorzitter.
Gehoord de debatten is onze fractie
van mening dat dit wetsontwerp
geen verrijking vormt omdat de twee
hoofdbezwaren die wij in eerste
instantie hadden uiteindelijk
gehandhaafd moeten blijven,
namelijk de invoering van het
instituut van het referendum in een
Nederlands stelsel waarin het niet
past. Ons tweede hoofdbezwaar is
dat het wetsvoorstel het product is
van contre coeur afgesloten
wilsovereenkomsten uit politieke
noodzaak, waardoor het een wat
gespleten karakter heeft.

Aan het slot van de eerste
instantie heb ik namens onze fractie
gezegd dat de toekomst kan leren
dat ook in onze kring een door de
bevolking gekozen burgemeester en
dus een ander lokaal bestuur
onontkoombaar of wenselijk kan
worden geacht, maar ook die leden
zijn van mening dat dit wetsontwerp
om de redenen die ik al heb
genoemd niet aanvaard zou moeten
worden.

De voorzitter: Ik stel voor te
stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de ChristenUnie en de SGP
tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men.
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