
MEMO 
 
Notitie:  wel of geen stemming over voordracht burgerraadsleden 
Aanleiding: raadsvergadering 19 april j.l. 
Aan:  Regiegroep 
Van:  Ricus Tiekstra 

Inleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 19 april j.l. voorafgaand aan de stemming over de benoeming van 
burgerleden wees Corné de Rooij er op dat de gemeenteraad voorgedragen kandidaten, die aan de 
voorgeschreven vereisten voldoen, moet benoemen. Ter onderbouwing hierop wees hij op een stuk 
van de VNG waar dit valt te lezen.  
De suggestie van Corné was voor mij aanleiding verder onderzoek te verrichten. In dit memo geef ik 
mijn bevindingen 

Het kader 
De grondslag voor het commissiestelsel ligt in artikel 82 van de Gemeentewet. In dit artikel is 
bepaald dat de gemeenteraad commissies kan instellen die de besluitvorming in de gemeenteraad 
voorbereiden. In de verordening die hier vervolgens aan ten grondslag ligt regelt de gemeenteraad 
de samenstelling en de werkwijze, waarbij gezorgd wordt voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van in de raad vertegenwoordigde groeperingen. Wat onder evenwichtig verstaan moet worden is 
niet verder uitgewerkt. De essentie is dat iedere politieke groepering voldoende gelegenheid heeft 
om te zijn afgevaardigd.  
Hoe commissies worden samengesteld is een lokale aangelegenheid. Dat schept de ruimte om ook 
niet-raadsleden te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad. De 
Gemeentewet noemt geen benoembaarheidsvereisten voor niet-raadsleden, behoudens het verbod 
voor burgemeesters en wethouders om tot lid van een commissie ex-artikel 82 Gemeentewet te 
worden benoemd.  
De benoembaarheidsvereisten voor niet-raadsleden worden in de regel in het Reglement van Orde, 
of de Commissieverordening opgenomen, waarbij het gebruikelijk is aan te sluiten bij het wettelijk 
kader zoals de Gemeentewet dat voor raadsleden bepaalt. In Goirle is één en ander in artikel 7a van 
het Reglement van Orde opgenomen.  
Als het gaat over de wijze waarop beslissingen tot stand komen zijn de bepalingen rond stemmingen 
relevant. In artikel 31 van de Gemeentewet is bepaald dat stemming over personen schriftelijk bij 
gesloten briefjes plaatsvindt. Hiermee wordt het geheime karakter van deze stemming gewaarborgd.  

Benoeming verplicht of niet 
De discussie in de gemeenteraad spitst zich toe op de vraag in hoeverre de gemeenteraad wel of niet 
mag stemmen (i.c. besluiten) over voorgedragen burgerraadsleden. Zoals hierboven reeds 
opgemerkt, refereert Corné de Rooij aan een uitspraak van de VNG. De VNG stelt hierin dat 
gemeenteraad de voordracht van een fractie alleen maar mag afwijzen, indien een kandidaat niet 
voldoet aan een van de wettelijke vereisten, i.c. in het RvO genoemd, voor toelating.  
 
Het antwoord van de VNG op mijn vraag, bevestigt dit. De VNG wijst in zijn antwoord op  de 
toelichting op de Modelverordening voor Commissies ex artikel 82.  De VNG stelt dat, analoog aan 
het besluit over de toelating van gekozen raadsleden, de gemeenteraad geen ruimte heeft om 
voorgedragen burgerraadsleden niet te benoemen, indien deze voldoen aan de in de verordening 
opgenomen benoemingsvereisten. Met andere woorden de gemeenteraad moet, volgens de VNG, 
voorgedragen kandidaten benoemen. 



Lijnrecht hier tegenover staat het oordeel van Mr. Olaf Schuwer, een veel geraadpleegd expert op 
het vlak van Gemeenterecht en Bestuursrecht. Zijn standpunt is zeer expliciet: artikel 31 stelt 
onomwonden dat over personen schriftelijk wordt gestemd. Als in de verordening staat dat de raad 
burgerleden benoemt ziet hij geen enkele uitweg die tot een andere interpretatie van deze bepaling 
zou kunnen leiden. Alleen schriftelijk te stemmen, met gesloten briefjes kan het geheime karakter 
van de stemming waarborgen. Wel schetst hij een alternatief. De wet geeft gemeenteraden namelijk 
ruime bevoegdheden waar het gaat om het regelen van taken, bevoegdheden, samenstellen en 
werkwijze van commissies. Door in het reglement van orde of de commissieverordening te bepalen  
dat fracties zelf hun burgerraadsleden benoemen, maak je een einde aan de discussie over de vraag 
of hierover nog moet worden gestemd. In die situatie kan de raad volstaan met een toets op de 
geloofsbrieven, waarbij het burgerraadslid verklaart te voldoen aan de in het RvO gestelde eisen.  
 
Een advies van Mr. Dr. F. De Vries en Prof. Mr. D.J. Elzinga aan de gemeente Huizen nuanceert beide 
opvattingen. De griffie van de gemeente Huizen werd geconfronteerd met het vraagstuk over 
schriftelijke stemmingen, waarbij slechts een persoon werd voorgedragen en het al op voorhand 
duidelijk was dat deze persoon benoemd zou worden. Was desondanks stemming nodig? De 
conclusie van de beide deskundigen luidde dat de Gemeentewet in beginsel een schriftelijk 
stemming verlangt, waarbij niemand gedwongen kan worden zijn of haar keuze kenbaar te maken. 
Echter indien duidelijk is dat de raad eensluidend zal instemmen met een voorliggend voorstel kan 
volgens beide heren stemming achterwege blijven, waarbij zij verwijzen naar artikel 32, lid 3 van de 
Gemeentewet. In dergelijke situaties kan de voorzitter voorstellen stemming achterwege te laten, 
waarbij dat voorstel deel uitmaakt van de beraadslagingen.  
 
In een recent rapport, opgesteld door de Universiteit van Leiden in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden, wordt gesteld dat de wijze van benoeming van burgerleden 
een lokale keuze kan zijn, maar dat indien er sprake is van een beslissing bij acclamatie de stemming 
altijd conform artikel 31 van de Gemeentewet schriftelijk plaatsvindt.  

Conclusie 
Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat iedereen het over één ding eens is: als er 
stemming over burgerraadsleden plaatsvindt geschiedt deze stemming schriftelijk, dit ter 
waarborging van het geheime karakter van de stemming.  
Over de vraag of er stemming plaats moet vinden lopen de meningen uiteen van: altijd; als de raad 
benoemt, dan biedt de wet geen mogelijkheden hier een uitzondering op te maken. Tot nee; de 
gemeenteraad moet voorgedragen kandidaten die aan de voorwaarden voldoen altijd benoemen. En 
alles daar tussenin.  

Advies 
Om discussies over de toelating van burgerleden te beslechten adviseer ik de bevoegdheid om 
burgerraadsleden te benoemen bij de individuele fracties neer te leggen, met in acht neming van de 
voorwaarden die aan burgerraadsleden worden gesteld. De commissie onderzoek geloofsbrieven 
onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de geformuleerde vereisten en adviseert daarover aan de 
gemeenteraad, die vervolgens besluit tot toelating, zonder daarover te stemmen.  
Dit vergt wel een aanpassing van het Reglement van Orde. Vooruitlopend hierop stel ik voor 
overeenkomstig dit voornemen te beslissen stemming over burgerraadsleden achterwege te laten en 
dit aan de fractievoorzitters voor te leggen.  


