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16 931 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake 
provincies en gemeenten 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot ver-
andering in de Grondwet van bepal ingen inzake provincies en gemeenten. 

De toel ichtende memor ie , die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 juni 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat de wet van 9 mei 1980 (Stb. 

267) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel 
tot verandering in de Grondwet van bepal ingen inzake provincies en ge-
meenten in overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Grondwet ondergaat de in de artikelen l l - IV omschreven verande-
ringen. 

ARTIKEL II 

In de Grondwet wordt het volgende opgenomen: 
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HOOFDSTUK 7 PROVINCIES, GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN EN 
ANDERE OPENBARE LICHAMEN 

Artikel 7.1 

1. Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en 
n ieuwe ingesteld. 

2. De wet regelt de wi jz ig ing van provinciale en gemeentel i jke grenzen. 

Artikel 7.2 

1. Voor provincies en gemeenten wo rd t de bevoegdheid tot regel ing en 
bestuur inzake hun hu ishouding aan hun besturen overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en ge-
meenten wo rden gevorderd bij of krachtens de wet. 

Artikel 7.3 

1. Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale sta-
ten onderscheidenl i jk de gemeenteraad. Hun vergader ingen zijn openbaar, 
behoudens bij de wet te regelen ui tzonder ingen. 

2. Van het bestuur van de provincie maken ook deel uit gedeputeerde sta-
ten en de commissar is van de Koning, van het bestuur van de gemeente het 
col lege van burgemeester en wethouders en de burgemeester. 

3. De commissar is van de Koning en de burgemeester zijn voorzit ter van 
de vergader ingen van provinciale staten onderscheidenl i jk de gemeente-
raad. 

Artikel 7.4 

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissar is van de Koning 
voor ts wo rd t belast met de ui tvoer ing van een door de regering te geven 
ambts inst ruct ie . 

Artikel 7.5 

Provinciale staten en de gemeenteraad stel len, behoudens bij de wet of 
door hen krachtens de wet te bepalen u i tzonder ingen, de provinciale onder-
scheidenl i jk de gemeentel i jke verordeningen vast. 

Artikel 7.5a 

Behoudens in de geval len bedoeld in artikel 7 .1 , kan de toekenning van be-
voegdheden, als bedoeld in artikel 7.2, eerste l id , aan andere organen dan 
die, genoemd in artikel 7.3, alleen door provinciale staten onderscheidenl i jk 
de gemeenteraad geschieden. 

Artikel 7.6 

1. De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden recht-
streeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen van de provincie 
onderscheidenl i jk de gemeente, die vo ldoen aan de vereisten die gelden 
voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het l id-
maatschap gelden dezelfde vereisten. 

2. De leden worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegen-
woord ig ing binnen door de wet te stellen grenzen. 

3. De artikelen 3.1.4, tweede l id, en 3.1.10 zijn vantoepass ing. 
4. De zi t t ingsduur van provinciale staten en de gemeenteraad is vier ja-

ren, behoudens bij de wet te bepalen ui tzonder ingen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1981, 16931, nrs. 1-3 2 



5. De wet bepaalt welke betrekkingen niet gel i jkt i jd ig met het l idmaat-
schap kunnen worden ui tgeoefend. De wet kan bepalen dat beletselen voor 
het l idmaatschap voortv loeien uit verwantschap of huwel i jk en dat het ver-
r ichten van bij de wet aangewezen handel ingen tot het verl ies van het l id-
maatschap kan leiden. 

6. De leden s temmen zonder last. 

Artikel 7.8 

De commissar is van de Koning en de burgemeester worden bij koninkl i jk 
besluit benoemd. 

Artikel 7.9 

1. De wet regelt de inr icht ing van provincies en gemeenten, alsmede de 
samenstel l ing en bevoegdheid van hun besturen. 

2. De wet regelt het toezicht op deze besturen. 
3. Besluiten van deze besturen kunnen slechts aan voorafgaand toezicht 

worden onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen geval len. 
4. Verniet ig ing van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden bij 

koninkl i jk besluit wegens str i jd met het recht of het algemeen belang. 
5. De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke bli jven ten aanzien van 

regel ingen en bestuur, gevorderd krachtens artikel 7.2, tweede l id. Bij de wet 
kunnen met afwi jk ing van de artikelen 7.3 en 7.5 voorzieningen worden ge-
trof fen voor het geval het bestuur van een provincie of een gemeente zijn ta-
ken grovel i jk verwaarloost. 

6. De wet bepaalt welke belastingen door de besturen van provincies en 
gemeenten kunnen worden geheven en regelt hun f inanciële verhouding tot 
het Rijk. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet word t het volgende addi t ionele artikel toegevoegd: 

Artikel A 7.6 

Zolang de leeft i jd waarop de wet in het a lgemeen de minder jar igheid doet 
eindigen niet is ver laagd tot achttien jaar is in afwi jk ing van artikel 7.6, eerste 
l id , voor het l idmaatschap van provinciale staten en van de gemeenteraad 
vereist, dat de leefti jd van eenentwint ig jaar is bereikt. Het t i jdst ip waarop de 
afwi jk ing, bedoeld in de vor ige volzin, ophoudt te gelden word t bij koninkl i jk 
besluit vastgesteld. 

ARTIKEL IV 

De artikelen 3, 137,139-157 en addit ioneel artikel VII van de Grondwet , 
alsmede de opschri f ten boven de artikelen 137,142 en 151 verval len. 

Tweede Kamer, zitt ing 1981, 16931, nrs. 1-3 3 



Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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