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Datum 4 juni 2015
Betreft voorzitterschap raadscommissies

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De voorzitter van een raadscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor een
ordelijk verloop van het debat. De Gemeentewet schrijft voor dat deze taak door
een raadslid moet worden vervuld (art. 82, vierde lid). In 2013 stelde de regering
voor het mogelijk te maken dat anderen dan raadsleden een raadscommissie
kunnen voorzitten. Dat voorstel kon echter niet op steun van een meerderheid in
de Tweede Kamer rekenen.1 Daarmee is de norm in de Gemeentewet gehandhaafd
dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie is.

Mij is gebleken dat u bij vergaderingen van raadscommissies gebruik maakt van
externe voorzitters. Dit is in strijd met de Gemeentewet. Ik verzoek u dan ook de
werkwijze aan te passen aan de Gemeentewet. Daarbij wijs ik u er op dat
voorzitterschap door anderen dan raadsleden wel mogelijk is bij vergaderingen
van commissies die zijn ingesteld op grond van artikel 84 Gemeentewet. Het
karakter van beide commissies is verschillend, daarom geldt ook ten aanzien van
de inrichting van deze commissies een ander regime.

In de afgelopen tijd hebben mij van verschillende kanten verzoeken bereikt om de
huidige regeling in de Gemeentewet op dit punt aan te passen. Zo dienden de
gemeenten Zwijndrecht en Zaltbommel een experiment op dit punt in, naar
aanleiding van mijn oproep in het kader van de Experimentenwet. Een eventueel
experiment ter zake - mocht dit al op steun van de Staten-Generaal kunnen
rekenen - zal echter niet eerder dan per 2017 mogelijk zijn, waarom ik op dit
moment afwijking van de huidige norm niet kan toestaan.
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Daarnaast werd ik door een raadslid uit Sliedrecht en ook door een raadslid uit uw
midden gevraagd toe te staan dat commissieleden niet -zijnde raadsleden,
voorzitter zijn van een raadscommissie. Dat is dus een ander voorstel dan externe
voorzitters toe te staan. Hoewel ik dat punt meeneem in verdere gedachtevorming
omtrent de Gemeentewet, is het thans niet toestaan aangezien de wet voorschrijft
dat een raadscommissie door een raadslid wordt voorgezeten. Dat sluit daarmee
naast externe voorzitters ook andere niet-raadsleden uit van het voorzitterschap.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. \R.H.A. Plasterk
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