
STAATSCOMMISSIE 
HERZIENING GRONDWET 

Notulen van de derde plenaire vergadering, 
gehouden op Vrijdagmiddag 5 Januari 1951? te 14.00 uur, 

in de De Lairessezaal, 

A f w e z i gs Mr.J.R.H.van Schaik, 
Mr.W.C.L.van der Grinten, 
Pro f. Mr. R.Kranenburg, 
Prof.Dr.L.J.M.Beel, 
Jhr.Mr.M.van der Goes van Maters, 
Pro f.Mr.J.P.Ho oykaas, 
Prof.Mr.A.N,Molenaar. 
H.W.Tilanua 

üïin.v.Maarseveen, De ^oo^zitte^/ffëe 11 het volgende mede: 
1. Het ligt in de bedoeling, dat de coïïsmissie voor de syste

matiek en de redactiecommissie, tegen instelling waarvan 
in de vorige vergadering geen bezwaren zijn ingebracht, 
bijeen worden geroepen, zodra de door Mr.van der Goes 
van Katers gevraagde, artikelsgewijs opgezette,overzichten 
van de stand der werkzaamheden van de Subcommissies ge
reed zullen zijn. 

2. De vergaderingen van de plenaire commissie zullen voortaan 
wekelijks worden gehouden op de Woensdagavonden in de De 
lairessezaal, te beginnen met 24 Januari a.s. Wanneer 
Minister Van Schaik er mede accoord gaat, zal in deze eerst
komende vergadering besproken worden het rapport van sub
commissie IV betreffende de procedure voor de wijziging 
van de Grondwet.Blijkt dit echter niet mogelijk, dan zal 
het binnenkort door subcommissie V uit te brengen rapport 
over het provinciale hoofdstuk v/orden besproken. 

Hierna worden de notulen va,n de vorige plenaire ver
gadering (dd. 29 December 1950) aan de orde gesteld. 

Prof.LjDgeïïiann verzoekt de 3e alinea van onderen op 
jblẑ .2 als volgt te lezen % 

"Prof.Logemann verdedigt het stelsel van de bestaande 
Grondwet. ïn 184-8 zijn de bepalingen inzake provinciën en 
gemeenten in de Grondwet opgenomen juist orn de wetgever 
de handen te bindens de verkozen raad aan het hoofd der 
gemeente, ingrijpen in de autonomie slechts zover de Grond
wet dit uitdrukkelijk toelaat. 

De Grondwet is er niet om hoofdlijnen te schetsen, 
maar om waarborgen te geven. Wil men dit niet - en de 
subcommissie gaat al ver om ze los te laten in haar ar
tikelen 146, lid 5 en 149 a - dan zou voor het standpunt 
Oud alles te zeggen zijn." 

Naar aanleiding van de noot op blz.8 van de notulen 
stelt de Voorzitter nog eens aan de orde de vraag, of de 
keuze van de wethouders beperkt dient te blijven tot de 
leden van de gemeenteraad. 

^e vergadering blijkt geen prijs te stellen op een 
herstemming over deze kwestie. 

Slechts Prof.Kernkamp verklaart, dat hij bij een even
tuele herstemming in plaats van tegen, zoals in de vorige 
vergadering, nu vt5ór het behoud van de woorden "uit zijn 
midden"' zou stemmen. 

Prof. HoLine, die in de vorige vergadering niet aanwezig 
was, verzöeEï aantekening, dat hij voor het behoud van 
de tot de leden van de raad beperkte wethouderskeuze is. 
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Artik el 114 6>,1i d 3, De bespreking van de artikelen inzake de gemeenten 
wordt voortgezet, Aan het einde van de vorige vergadering 
is door Prof.Donner aangedrongen op wijziging van het 
door de subcommissie voorgestelde derde lid van artikel 
146, in deze geest, dat de openbaarheid en het toezicht 
bij de overdracht van de verzorging van bepaalde belan
gen aan anderen worden gewaarborgd. 

Prof.Donner voegt daaraan thans nog toe het bezwaar, 
dat geen enkele beperking is opgenomen met betrekking 
tot deze overdracht en degene, aan wie wordt overgedragen. 

Aan laatstgenoemd bezwaar is onmogelijk tegemoet 
te komen, aldus Prof.Van den Bergh, De subcommissie heeft 
zich daarvoor reeds veel moeite getroost, maar geen 
oplossing gevonden. 

Het eerste bezwaar ware te vermijden door opneming 
van de volgende zins 

Bij deze overdracht wordt met name gewaarborgd de 
openbaarheid en het toedicht. 
Mr.Kan merkt op, dat de bepaling juist is opgenomen 

teneinde ook in de G-rondwet tot uitdrukking te brengen, 
dat het noodzakelijk is de verzorging van bepaalde be
langen door privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals 
deze tot nu toe dikwijls plaats heeft, zoveel mogelijk 
te vermijden en daarvoor de publiekrechtelijke weg te 
kiezen, die meer openbaarheid en toezicht waarborgt dan 
de privaatrechtelijke. 

Mr,Oud wijst op de openbaarheid, in de samenwerkings-
wet voor' strafverordeningen voorgeschreven. 

Prof,Kernkamp zou terug willen keren tot de redac
tie van de laatste volzin van het bestaande eerste lid 
van artikel 146, zij het met enige wijzigingen. 

Prof, Van den Bergh verklaart zich hiertegen, de aan 
deze bepaling klevende fouten naar voren brengende. 

Het voorstel van de subcommissie is gebaseerd op de 
gedachte van de Staatscommissie Oppenheirn, aldus laatst
genoemde spreker. In die gedachte lag besloten de in
stelling van speciale bestuurscommissies, die men kleine 
colleges van Burgemeester en Wethouders zou kunnen noe
men. Met een dergelijke - eveneens mank gaande - verge
lijking zou men kunnen zeggen, dat het voorstel van de 
subcommissie de instelling van kleine gemeenteraadjes 
mogelijk maakt voor de verzorging van bepaalde belangen. 

Mr.Oud merkt op, dat het toezicht, dat in de be
staande Fepaling ligt opgesloten, slechts het toezicht 
van de gemeenteraad omvat. 

£ Door Prof.Donner wordt eveneens toezicht van hogere 
organen en ook van het college van Burgemeester en Wet
houders bedoeld. 

Prof»Rome zou in de G-rondwet geen bepaling willen 
opnemen bet~refjf ende de openbaarheid en het toezicht, ten 
eerste omdat mogelijk later zich een ander aspect voor
doet, dat even belangrijk, maar nu nog niet te voorzien 
is» ten tweede omdat bepaaldelijk in de samenwerkings-
wet reeds bepalingen omtrent de openbaarheid en het 
toezicht zijn opgenomen. 

Pro f .Donner; is van mening, dat de onderhavige be
paling ook' de vrijwillige samenwerking omvat. 

Hierop zal nader worden teruggekomen. 
Een stemming maakt uit, dat 12 leden geen en 4 leden 

wel in dit verband een bepaling betreffende de openbaar
heid en het toezicht in de G-rondwet opgenomen willen 
zien. De 12 tegenstemmende leden achten een vermelding 
in de toelichting voldoende, en wensen daarbij tot uit
drukking gebracht te zien, dat dit toezicht mede omvat 
het toezicht van "hogere" organen. 

~3~ 
/̂Prof. Kernkamp verduidelijkt, dat hij speciaal wilde terugkeren tot het 
woord "toezicht". Immers men verlangt openbaarheid, maar diverse leden wil
len toch geen volledige openbaarheid. Toezicht van vertegenwoordigende in
stanties nu geeft wèl zekere openbaarheid. 
Met de voorgeschiedenis hebben wij door opneming van dit woord niet te ma
ken. De toelichting kan dit goed doen ui™ o m e n* 
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Op voorstel van Prof.Van den Bergh wordt in de door 
de subcommissie voorgestelde redactie nog opgenomen "geheel 
of gedeeltelijk", zodat deze nu zal luiden; 

' "Met inachtneming van bij de wet te stellen 
regels kan het gemeentebestuur de verzorging 
van bepaalde belangen geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan anderen." 

Terugkomende op de vraag, of deze bepaling slechts 
betrekking heeft op "de spreiding1' binnen de gemeente, 
of dat ook de vrijwillige samenwerking van twee of meer 
gemeenten daaronder valt, verklaart Mr.Kan de laatste 
opvatting te zijn toegedaan. Oorspronkelijk is dit ook 
de bedoeling van de subcommissie geweest, doch bij nadere 
bespreking heeft zij geen beslissend antwoord bp de vraag 
willen geven. 

Blijkens de historie is artikel 151 in de Grondwet 
opgenomen, alleen met de bedoeling het opleggen van sa
menwerking mogelijk te maken, Huart schrijft in zijn 
boek '-'Grondwetsherziening 1917 en 1922", blz.280 en vol
gende, dat het mogelijk is de strekking van het artikel uit 
te breiden tot de vrijwillige samenwerking, maar hij is 
van mening, dat dit niet nodig is, omdat de bevoegdheid 
daartoe reeds voortvloeit uit de eerste volzin van artikel 
146, eerste lid. 

Voor het verlenen van verordenende bevoegdheid wordt 
verwezen naar artikel 155. 

Het staat voorts buiten twijfel, dat artikel 151 zo
als dit door de Subcommissie is voorgesteld, alleen be
trekking heeft op de gedwongen samenwerking5 dat 
voor het verlenen van verordenende bevoegdheid steeds 
moet worden teruggevallen op artikel 155? daarnaast wordt 
vrij algemeen aangenomen, dat voor de vrijwillige samen
werking geen speciale grondwetsbepaling nodig is. Be ge
meentewet leende haar al van 1851 af, hoewel de Grondwet 
van 1848 er niets over bepaalde. 

Be heren Van d.en Bergh, Oud en Roggte zouden in goen 
geval de vrijwïl'lig'e samenwerking willen onderbrengen 
in artikel 146, lid 3. laatstgenoemde wijst op het be
zwaar, dat deze bepaling voor de vrijwillige samenwerking 
steeds een wettelijke regeling zal eisen. 

Mej ,Reve rs merkt op, dat die regels reeds bestaan 
in de samenwerkingswet. 

•^e \°.PJ:.zr*-"kJieM
r. vraag"k zich af, of artikel 146, lid 

drie tocK"nïe*fc vantoepassing is, wanneer aan een, in 
vrijwillige samenwerking van twee of meer gemeengen ge
vormd, rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam de ver
zorging van bepaalde belangen wordt toevertrouwd. 

Bij behandeling van artifcel 151 zal hier nog nader 
op worden teruggekomen. 

Prof.Bp^enian.n concludeert, dat de laatste volzin 
van het vierde Tïcf bedoeld is om de mogelijkheid te ope
nen "de opdrachten" aan organen van "hogere" lichamen 
bij de wet aan een beperking te binden. In verband daar
mede zal het woord "nader" moeten worden geschrapt. 

Be Commissie gaat hiermede accoord. 

Prof.Bonner heeft er bezwaar tegen, dat de verwaar
lozing van 'de' autonome en van de medebestuurstaak geheel 
cp dezelfde wijze worden behandeld. Tot nu toe wordt 
bij verwaarlozing van de autonomie door de Grondwet 
een speciale wet geëist, bij verwaarlozing van het zelf
bestuur kan met regeling in de algemene wet worden vol
staan. 
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Spreker gaat er mede accoord, dat optreden tegen een 

nalatig gemeentebestuur ook mogelijk wordt gemaakt, wan
neer het op kennelijk willekeurige wijze te werk gaat.Re
geling van dit optreden bij algemene wetj wanneer het 
gaat over de autonome taak van de gom-ente, gaat hem ech
ter te ver. 

Prof.Van den Bergh wijst er op, dat een speciale wet 
evengoed mogelijk blijft en zeker ook zal worden geëist 
bij algehele verwaarlozing van de autonome taak, wanneer 
de raad en het college van Burgemeester en Wethouders vol
ledig van hun bevoegdheden moeten worden ontzet. Bij ont
zetting uit een deel van de bevoegdheden is een dergelijke 
speciale wet niet nodig, aldus spreker. 

Het nadeel van een speciale wet is bovendien, dat er 
lange tijd nodig is voor de totstandkoming. De nieuwe be
paling opent de mogelijkheid eerder in te grijpen,in af
wachting van de tot standkoming van een speciale wet. 

Mr.Oud herinnert aan de beslissing van de vorige ver
gadering, niet te trachten de vraag te beantwoorden, of 
er verschil bestaat tussen autonomie en zelfbestuur. 

In talloze wetten is een orgaan aangewezen, dat het 
gemeentebestuur vervangt, wanneer het zijn, bij die wet 
geregelde, taak verwaarloost. Dit moet niet door een grond
wettelijke bepaling onmogelijk worden gemaakt. 

Spreker is het met Prof. Van den Bergh eens, dat bij 
algehele verwaarlozing zeker een speciale wet nodig is en 
bovendien, dat in afwachting van het totstandkomen daar
van, ingrijpen van de Regering mogelijk moet worden gemaakt. 

Practisch blijkt er dus niet veel verschil te be
staan tussen de opvatting van beide laatste sprekers en 
die van Prof,Donner. 

Prof.Dormer zou een speciale wet in de Grondwet ver
plicht willen stellen, in het belang van de zelfstandig
heid van de gemeenten, zo dikwijls het gaat om een alge
heel opzijzetten van het gemeentebestuur. Ingrijpen door 
de Regering acht hij ongewenst, omdat dit in feite de be
slissing aan de wetgever zou ontnemen. Deze zal immers 
niet gemakkelijk de Regering desavoueren, wanneer zij 
al hoeft ingegrepen in het bestuur van een gemeente.Met 
toepassing van het schorsings- en vernietigingsrecht zal 
de tijd tot het gereedkomen van een speciale wet moeten 
worden overbrugd, zij het dan ook dat men daarmede iets 
positiefs niet kan bereiken. 

?rof »Lqgemann ondersteunt de heer Donner en brengt 
nog als voordeel van de speciale wet naar voren, dat 
deze, waar nodig, met terugwerkende kracht de daden van 
het gemeentebestuur kan herzien. 

Mr.Oud acht dit een onderwerp, dat gevoegelijk aan 
de regeling van de gewone wetgever kan worden overgelaten. 

Bij de hierop volgende stemming blijkt, dat negen 
van de zestien aanwezige leden het standpunt van Prof, 
Donner delen. Er wordt besloten, dat Subcommissie V een 
nieuwe bepaling zal ontwerpen, waarin de eis van een 
lex specialis voor algehele ontzetting uit de autonome 
bevoegdheden met zoveel woorden wordt neergelegd. 
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•^ro^° van den Bergh pleit voor een herstel van 
het Koninklijk schorsings--~"~en#vernietigingsrecht9 met uit
sluiting van andere organen. Spreker ziet hierin het contra-
element van de autonomie der gemeente» Het voorstel* aan 
Gedeputeerde Staten in eerste instantie het vernietigings
recht toe te kennen, zal tot gevolg kunnen hebben een ge
differentieerde rechtsvorming in de verschillende pro
vinciën o 

Kaar het oordeel van de Voorzitter is dit een 
kwestie van de wettelijke uitwerking van art. 147° 

Mr. Oud wijst er op, dat onder "strijd met de 
wet" in dit artikel ook valt de strijd met provinciale 
verordeningen o Spreker neigt er toe het vernietigingsrecht 
voor die bepalingen aan Gedeputeerde Staten toe te staan• 

Ook de regeling van deze aangelegenheid kan z.i. 
in vertrouwen aan de wetgever worden overgelaten» 

Prof o Dotmer zou naast het schorsings- en ver
nietigingsrecht van de' Kroon toekenning van dit recht aan 
Gedeputeerde Staten mogelijk willen maken, met een beroeps-
recht op de Kroon . Spreker ziet hierin heb voordeel5 dat 
er twee instanties zullen zijny en de behandeling voor de 
'Kroon contradictoir wordt. 

Sprekers voorstel zou bovendien de mogelijkheid 
bieden een regeling te treffen voor het administratief 
kort geding, waarbij schorsing zou geschieden door een 
andere instantie dan de Kroon. De Commissie-de Monchy denkt er 
thans over daarvoor de oplossing te zoeken in een beslis
sing van Gedeputeerde Staten of de Commissaris des Konings 
met een voorlopige schorsingsbevoegdheid voor deze organen. 

Pr°f ° Yi^ ̂  eja j.e-r-^. l©gt zich neer bij de wens 
van de me e r d e r he TcT ~de r dommiss ie , het schorsings- en ver
nietigingsrecht niet bij uitsluiting aan de Kroon toe 
te staan, mits de Koninklijke bevoegdheid om te dezen het 
laatste woord te kunnen spreken met zoveel woorden in de 
Grondwet woröt neergelegde 

Subcommissie V zal een nieuwe bepaling in 
deze geest ontwerpen» 

De Commissie verklaart zich aceoord met het 
voorgestelde art» 148 . 

Prof o Logemann merkt echter op, dat hij zich het 
recht voorbehoudt hierop terug te komen bij de bespreking 
van art. 149 a, in verband met het vervallen van de 
volgende woorden uit het bestaande artikels "de besluiten 
der gemeentebesturen, rakende zodanige beschikking over 
gemeente-eigendom of zodanige andere burgerlijke rechts
handelingen als de wét aanwijst". 

Dit artikel wordt zonder wijzigingen aanvaard. 

Mej. Revers merkt op, dat door de wijziging van 
artikel 148 en de invoeging vs:a het nieuwe artikel 149a ds 
mogelijkheid is geopend het goedkeuringsrecht voor de 
daarin bedoelde besluiten aan andere organen dan Koning en 
Gedeputeerde Staten toe te kennen. Dit is niet de bedoeling 
geweest. Zj^ stelt daarom voor in artikel 149a in te 
voegen» "van de Koning of Gedeputeerde Staten". 

De Commissie gaat hiermede accoord. 
Prof. Logemann heeft eveneens bezwaar tegen de te 

algemene strekking van het artikel. Spreker leest in de 
toelichting, dat het de bedoeling is geweest, de omvang van 
de goedkeuringseis in te krimpen. Met de voorgestelde 
redactie van artikel 149a wordt echter het tegendeel 
bereikt. 

~6~ 
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Het was de bedoeling, aldus Mr. Kan, voor be
paalde financiële besluiten c.c|« dezelfde regeling mogelijk 
te maken als voor de strafverordeningen, dus een medede
lingsplicht te stellen o Daarnaast wilde men het dubium 
wegnemen over de vraag? of de goedkeuringseis, in verschil
lende wetten voor besluiten van gemeentebesturen gesteld, 
wel in overeenstemming is met de Grondwet. 

Prof. lo^^mann merkt op, dat deze wetten niet 
liggen op het gebied" van-de autonomie. 

Prof. Van den Bergh antwoordt, dat het onderscheid 
tussen autonomie en zelfbestuur hier geen uitkomst biedt, 
aangezien bij de attributie'van bevoegdheid tot het maken 
van verordeningen, klassiek steeds tot de autonomie ge
rekend, vrijwel altijd goedkeuring wordt geëist, 

Spreker stelt voor artikel 149a te schrappen. 
Mr. Oud vreest niet, zoals Prof. Logemann, dat 

artikel 149a de wetgever tot willekeur zal verleiden. 
Wanneer er geen mogelijkheid wordt geopend, de goedkeurings
eis te stellen, dan zal de wetgever zich in veel gevallen 
gedwongen zien de gehele verzorging van het belang aan 
zich te trekken o 

Mej. Revers deelt mede, dat subcommissie V aan
vankelijk wilde volstaan met wijziging van artikel 148 en 
in de toelichting op te nemen, dat volstaan zou kunnen 
worden met mededeling van bepaalde besluiten aan Gedepu
teerde Staten. Over opneming van artikel 149a heeft de 
Subcommissie lang geaarzeld, 

Prof o Potmer sluit zich aan bij het voorstel 
van de heer Oud om artikel 149a te schrappen. Spreker zou 
dan in artikel 148 een bepaling willen opnemen over een 
mededelingsplicht voor de civielrechtelijke besluiten. • 

De commissie besluit, het door de subcommissie 
voorgestelde artikel over te nemen, gewijzigd overeen
komstig het amendement van Mej. Revers. Het artikel zal 
nu luiden^ 

l!De wet kan bepalen, dat ook andere dan de in de 
artikelen 148 en 149 bedoelde besluiten, volgens 
door haar te stellen regels, aan goedkeuring 
van de Koning of Gedeputeerde Staten zijn 
onderworpen o'• 

Door Mr, Oud is een voorstel ingediend tot 
toevoeging van een tweede zinsnede aan artikel 149a.; lui
dende i 

"Zij kan ten aanzien van deze goedkeuring, alsmede 
van die in artikel 148 bedoeld, voor door haar 
aan te wijzen gemeenten afzonderlijke regelen 
geven." 

De ontwikkeling maakt speciale regelingen voor 
de grootste gemeenten noodzakelijk, aldus de heer Oud. 
Spreker trekt een vergelijking met de Engelse county-
boroughs. Hij zou de grootste gemeenten aan het toezicht 
van Gedeputeerde Staten willen onttrekken, althans daartoe 
de mogelijkheid in de Grondwet willen opnemen. 

Prof. Logemann acht een bepaling als deze over
bodig; artikel 14ö7 liö-2, laat de regeling aan de wetgever 
over en in artikel 149 a wordt eveneens regeling 
bij de wet voorgesteld. Het is niet uitgesloten, dat deze 
wet differentieert. Het gaat dus alleen om de bepaling 
van het eerste lid van artikel 148. 

-^ro^' RQmme zou voor de goedkeuring van de 
begroting zeker geen speciale regeling voor grote gemeenten 
willen treffen. 

Om de mogelijkheid van differentiatie buiten 
twijfel te stellen, dringt Mr. Oud toch aan op een Grond
wetsbepaling. Het door Prof. Logemann voorgestelde systeem 
is immers zeer ongebruikelijk. _7_ 
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Volgens Mr o ,Wit-teman zijn de bezwaren van de 
grote gemeenten tegen de controle van het provinciaal 
bestuur meer gemoedsbezwaren dan practischeo Bovendien 
zijn in de Provinciale Staten en in de G-edeputeerde Staten, 
de grote gemeenten evenzeer vertegenwoordigd als de 
kleinere , 

Prof o Do_nn_er_ vestigt de aandacht op de 
mogelijkheid, dat van een beslissing van G-edeputeerde 
Staten beroep op de Kroon kan worden gegeven. Rechtstreeks 
toezicht van de Kroon betekent, dat de gemeente niet het 
voordeel van een tweede instantie zal bezitten. 

D e v"oorzitjj3̂ r vreest, dat het opdragen van dit 
toezicht aan de Kroon een uitbreiding van de taak der 
Kamers ten gevolge zal hebben, aangezien deze van de 
Minister verantwoording over zijn beleid in dezen zullen 
vragen. 

Mr. Oud wijst naar aanleiding van deze opmerking 
op een leemte in de provinciale wet, die de Gedeputeerde 
Staten voor dit deel van hun taak niet een verantwoordings
plicht aan de Provinciale Staten oplegt» 

Het voorstel Oud wordt daarna met vijf tegen elf 
stemmen verworpene 

Artike_l_ jjjj De beslissing over dit artikel wordt aangehouden, 
totdat subcommissie V met een voorstel daarvoor komt. 

Artikel 151 Aansluitend aan de discussie betreffende het 
derde lid van artikel 146, stelt Mr, Oud voor, artikel 151 
zodanig te redigeren, dat het ook betrekking kan hebben 
op de vrijwillige samenwerking,, Zijn redactie luidt aldus. 

"De wet geeft regels omtrent het treffen van een 
gemeenschappelijke regeling door twee of meer 
gemeenten»" 
Prof o Romme ziet daarin jateer Jxet bezwaar, dat dan 

voor vrijwillige samenwerking een wettelijke regeling 
noodzakelijk is. 

Prof o Bonner merkt op, dat de wettelijke regeling 
niet voor alle gevallen obligatoir is gestelde 

Mr o Oud ziet in zodanige wettelijke regeling-
het voordeel^ dat daarin ook het toekennen van verordenende 
bevoegdheid kan worden opgenomen. Een beroep op artikel 
155 is dan niet meer nodig. 

Dit laatste wordt door Mr, Wltteman betwijfeld. 
Onder opmerking van de Voorzitter, dat men bij 

opneming van de nieuwe redactie voor" twee ankers kan gaan 
liggen, wordt het voorstel van Mr, Oud door de commissie 
aanvaard. 

Artikel 151a Prof. Van den Bergh heeft een opmerking»door hem 
"geplaatst in de vorige plenaire vergadering, uitgewerkt 
tot een voorstel voor een nieuw artikel 151a, luidende^ 

;!De wet kan bepalen, dat in door haar aan te wijzen 
gemeenten de raad bevoegd is, onder Onze goed
keuring, Gedeputeerde Staten gehoord, de inrich
ting, samenstelling en bevoegdheid van het 
gemeentebestuur te regelen, in afwijking van de 
voorschriften, in de vorige artikelen van dit 
hoofdstuk vervat," 

Dit voorstel houdt in de mogelijkheid, aan .> 
bepaalde gemeenten de bevoegdheid te geven als het ware 
haar eigen gemeentewet te maken, aldus Prof, Van den B^r^Lt 
Spreker heeft het systeem, dat in enkele staten van de 
UoS.A. geldt, in de praktijk bestudeerd en het leren 
waarderen, 

De gegeven redactie moet als een voorlopige 
worden beschouwd, _o^ 
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Mr. Oud ziet in het voorstel een terugvallen 
op het systeem van de Grondwet van 1815 en de YgQyzittejr 
is van mening, dat het ingaat tegen de ontwikkeling, dïe 
in het algemeen op eenheid is gericht. 

Prof 9 Roxame beschouwt het voorstel als een «terk 
vergroot beeld vanTiet voorstel Oud met betrekking tot 
artikel 149a, dat juist door de commissie is verworpen. 

Ook dit voorstel wordt niet aanvaard. 
-̂ e X,°-2i5iiiêZ slul"t hierna de vergadering. De 

volgende vergadering zal worden gehouden op Woensdag 
24 Januari a.s. in de De Lairessezaal, des namiddags te 
19.45 uur. * 

11 Januari 1951-

B/1,2 
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