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Geachte leden van de Eerste Kamer,
Op 13 november aanstaande staat op uw agenda de behandeling in tweede lezing van het
initiatiefvoorstel ‘Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en
burgemeester’. Wij vinden het van belang u voorafgaand te berichten over onze zorg over dit
voorstel en sluiten hiermee aan bij een brief van de VNG, het NGB, de Nederlandse
Verenging voor Raadsleden en de Wethoudersvereniging, en een brief van burgemeesters
van grote gemeenten.
Het wijzigen van (elementen uit) ons lokaal democratisch bestel is uiteraard altijd mogelijk
en aanpassing aan de eisen van de tijd zou de werking van het bestel kunnen verbeteren. Het
zou dan wel moeten gaan om een wijziging die stelselbreed volledig doordacht is. Nu wordt
slechts één element, namelijk de benoemingswijze van de burgemeester, uitgelicht. Naar
onze overtuiging zou eerst moeten worden gekeken naar het lokale bestel als geheel en
vervolgens naar de rol en plaats van de burgemeester daarin. Als duidelijk is welke soort
burgemeester wij zouden willen, zal daaruit ook de aanstellingswijze volgen. Nu is de
besluitvorming andersom en dat is wat ons betreft de verkeerde volgorde.
Daarnaast is het voorstel constitutioneel gezien een onvolledige opmaat naar een eventueel
andere aanstellingswijze. Zou een volgend kabinet willen overgaan tot invoering van een
(rechtstreeks) gekozen burgemeester, dan stuit men op de noodzaak van een volgende
Grondwetswijziging, onder meer in verband met het eveneens constitutioneel geborgde
hoofdschap van de raad. Wij zien met andere woorden een grondwettelijke incongruentie in
het initiatiefvoorstel.
Los daarvan is niet uit te sluiten dat het schrappen van artikel 131 van de Grondwet an sich
afbreuk zal doen aan de zo cruciale onafhankelijke positie van de burgemeester, omdat
verschillende spelers het zullen beschouwen als een opmaat naar een ander stelsel. Wij
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beschouwen dat als een risico, temeer omdat de onafhankelijke positie van de burgemeester
in toenemende mate noodzakelijk is, vooral voor de uitoefening van diens taken op het
gebied van veiligheid, integriteit en ondermijning. Een onafhankelijk en verbindend
voorzitter in een steeds meer gebalkaniseerde, verdeelde samenleving, in het politieke
landschap van deze tijd, is essentieel.
Wat voor de burgemeester geldt is in onze ogen ook van toepassing op de commissaris van
de Koning. Daar komt bij dat de positie van de commissaris van de Koning afwijkt van die van
de burgemeester, door het vervullen van een aantal rijkstaken en diens rol inzake de
kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook daarvoor geldt dat een onafhankelijke positie van
groot belang is.
Ten slotte wijzen wij u nog op de opvatting van uw Kamer tijdens de eerste lezing, die luidde
dat u toen zou instemmen met het initiatiefvoorstel op voorwaarde dat de regering bij de
tweede lezing duidelijkheid kon geven over het vervolg op de deconstitutionalisering. Wij
constateren dat de regering hieraan geen gevolg heeft gegeven.
Wij roepen u daarom op om nu niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel en te wachten
tot aan de door uzelf gestelde randvoorwaarden is voldaan.

Hoogachtend,
namens 11 commissarissen uit de kring van Commissarissen van de Koning,

L. Verbeek
Plv. doyen

