Aan: de woordvoerders voor wetsvoorstel 33084, wijziging Gemeentewet i.v.m. dualiseringscorrectie

Den Haag, 11 februari 2013
Onderwerp: wetsvoorstel 33084, wijziging Gemeentewet i.v.m. dualiseringscorrectie

Geachte dames en heren,
Op 12 februari 2013 behandelt uw Kamer bovengenoemd wetsvoorstel. Eerder al hebben wij gemeld
dat wij op zichzelf geen bezwaar hebben tegen deze zogenaamde dualiseringscorrectie. Alhoewel
andere voorstellen niet meer aan de orde zijn, willen wij volledigheidshalve opmerken dat die
voorstellen, mede gelet op de taken die de gemeenten er bij zullen krijgen, een te grote verkleining
van de raad op zouden leveren.
Wij zijn verheugd vast te kunnen stellen dat uw Kamer op dit moment de plenaire behandeling van dit
wetsvoorstel ter hand neemt. Immers, de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn al volop gaande.
Lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen zijn er zeer bij gebaat wanneer op een zo
vroeg mogelijk moment volstrekte helderheid zal bestaan over de omvang van de gemeenteraad na
de aanstaande verkiezingen. Wij vertrouwen er dan ook op dat na uw Kamer ook de Eerste Kamer zo
spoedig mogelijk het wetsvoorstel zal behandelen.
De komende jaren zullen meerdere taken vanuit andere bestuurslagen worden overgeheveld naar de
gemeenten. Dat is op zich een goede ontwikkeling om taken dicht bij de burger uit te oefenen die de
burger direct raken. Daardoor kan de gemeente ook laten zien dat zij voor de burger de Eerste
Overheid is. Maar daar staat ook tegenover dat de gemeenteraad zijn rol als hoogste bestuursorgaan
ook waar moet kunnen maken. De raad als volksvertegenwoordiging moet voldoende zijn toegerust
om met het college deze nieuwe taken , maar ook bestaande taken, goed uit te kunnen voeren. Mede
op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden een aantal programma’s in voorbereiding die de kwaliteit van de leden
van de raad moet versterken. Er zal dan ook veel energie moeten worden gestopt in de
professionalisering van de raad. Als de beroepsvereniging voor raadsleden is dit onderdeel van onze
taak.
Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn wij dan ook van mening dat de door de
dualiseringscorrectie vrijvallende middelen bestemd moeten worden voor de oprichting van een
professionaliseringsfonds. Zo’n fonds is al vele jaren beschikbaar voor burgemeesters en voor zover
ons bekend wordt hierover ook door onze collega-organisatie voor wethouders gesproken. Met name
in 2014 zullen bovendien naar verwachting, zoals bij verkiezingen gebruikelijk is, veel nieuwe
raadsleden toetreden tot de raad. Daaronder zullen ook veel raadsleden van lokale partijen zijn

waarvoor geen Rijksmiddelen beschikbaar zijn via de Wet financiering politieke partijen.
Wat betreft de vrijvallende gelden kan hier naar onze mening het motto ‘Oud voor Nieuw’ zeker opgeld
doen.
Wij vertrouwen er op dat u met onze aandachtspunten rekening zult houden bij de behandeling van dit
wetsvoorstel.
Hoogachtend,
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.NU

P.A. Otten, voorzitter

