
Bijlagen. 3 6 5 . 1 2. Tweede Kamer. 
Veiee-nifting frpiiieMileii Ravenstein, Huisseling en Neerloon, DearMU en l)eniienbui<r en Dieden, Deinen en Langel. 

365. 1. 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede* Kamer der Staten-G ener aal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot vereeniging van de gemeenten Ravenstein, 
Huisseling en Neerloon, Beursen en Dennenburg en Dieden, 
Dertien en Langel. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wy U in Godes heilige bescherming. 

's Gravenhage, den 27 Januari 1928. 

W I L H E L M I N A . 

365. 2. 

ONTWERP VAN W E T . 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE • GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
schelijk is de gemeenten Raretistein, Huisseling en Neerloon, 
Deursen en Dennenbitrg en Dieden, Demen en Langel te ver-
een igen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

1. De gemeenten Ravenstein, Huisseling en Neerloon, 
Deursen en Dennenbitrg en Dieden, Demen en Langel worden 
vereenigd. 

2. De vereenigde gemeente draagt den naam van Ravenstein. 

8. De vereeniging komt tot stand met ingang van 1 Mei 
1928. 

Artikel 2. 
1. Alle bezittingen, lasten, rechten en verplichtingen dei-

opgeheven gemeenten gaan over op de vereenigde gemeente 
Ravenstein, zonder dat daarvoor een nadere akte gevoiderd wordt. 

2. Voor zoover overschrijving in de openbare registers 
krachtens of in verband met deze wet noodig mocht zijn, zal 
die geschieden krachtens deze wet. 

Artikel 3 . 
1. De candiduatstelling en de eventueele stemming voor 

de verkiezing van de leden van den Raad der vereenigde ge-
meente geschieden op de dagen, door Gedeputeerde .Staten van 
Noordbrabant te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn bevoegd de 
personen, voorkomende op de volgens artikel 4 dezer wet 
geldende lijsten van kiezers voor den Gemeenteraad. 

3. De Raad van de opgeheven gemeente Ravenstein benoemt 
het hoofdstembureau en de stembureaux voor deze verkiezing, 
nadat, zoo noodig, door dienzelfden Raad artikel 31, 3de lid, 
der Kieswet is toegepast, en onderzoekt de geloofsbrieven der 
leden van den Raad der vereenigde gemeente Ravenstein. 

4. De dag der eerste vergadering van den Raad der ver-
eenigde gemeente wordt bepaald door Oedeputeerde Staten van 
Noordbrabant. 

5. Met afwijking in zoover van het bepaalde in de artikelen 
27 en 80 der Gemeentewet, hebben de leden van den nieuw-
gekozen Raad en de door dien Raad te kiezen wethouders 
zitting uiterlijk tot den eersten Dinsdag van September 1927. 

Artikel 4 . 
1. Voor het kiezen van leden van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den Ge-
meenteraad zijn in de vereenigde gemeente van kracht: 

a. tot 15 Mei 1923 de in de opgeheven gemeenten sedert 
15 Mei 1922 geldende kiezerslijsten; 

b. met ingang van 15 Mei 1923, totdat zij volgens de 
Kieswet door een nieuwe kiezerslijst worden vervangen, de 
kiezerslijsten voor het tijdvak 15 Mei 1923 tot 15 Mei 1924, 
tot stand gekomen in de opgeheven gemeenten. 

2. De kiezerslijsten, onder 1, a en b, genoemd, worden, 
voor zooveel noodig, aangevuld met de vermelding van de 
plaats der woning van eiken kiezer op den eersten Februari 
van het jaar der vaststelling en met de vermelding van het 
nummer van het stemdistrict, waartoe hij dientengevolge 
behoort. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeenten worden voor 
het opmaken van de kiezerslijst en voor de verkiesbaarheid tot 
leden van den Gemeenteraad met ingang van I Mei 1923 
als ingezetenen der vereenigde gemeente beschouwd. 

Artikel 5. 
1. Met ingang van 1 Mei 1923 vervalt in wetten en 

daarop gegronde voorschriften de vermelding als gemeente 
van Huisseling en Neerloon, Deursen en Dennenbitrg en 
Dieden, Demen en Langel en wordt onder Ravenstein verstaan 
de vereenigde gemeente. 

2. In de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 16 April 
1S96 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele belasting, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de 7de klasse wordt in de plaats van „Raeeustein" 
gelezen „Ravenstein (het deel, dat voor 1 Mei 1923 vormde 
de gemeente Ravenstein)"; * 

b. in de 9de klasse wordt tusschen ,Putte" en ..Reek" 
ingevoegd „Ravmstein (overig gedeelte)". 
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Vereeniging gemeenten Elavenstein, Huisseling en Neerloon, Deunen en Dennenburg en Dieden, Deinen en Lanjrel. 

Artikel 6. 
1. Voor de vaststelling van do som, door hot liijkjaarlijks 

Ingevolge tle wet van 24 Mei 1897 {Staatsblad n°. 166), sedert 
gewijzigd, aan do vereenigde gemeente uit te keoren, geldt 
als grondslag liet bedrag, voor iederen inwoner door Gede-
puteerde Staten van Noordbrabant onder Onze goedkeuring te 
bepalen. 

2. Do ingevolge het eerste lid aan de vereenigde gemeente 
toekomende uitkeering daalt niet beneden de 8om van de be-
dragen, die de opgeheven gemeenten, krachtens de artikelen 1 
tot en met 9 der in het eerste lid bedoelde wet, over het jaar 
1922 te zaïnen hebben genoten. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters en de seere-
tarissen der opgeheven gemeenten wachtgeld genieten krachtens 
artikel 0 dezer wet, zal de vereenigde gemeente van het Rijk 
jaarlijks een bijdrage, tot hoogstens f 600 voor elk der opge-
heven gemeenten, in die wachtgelden ontvangen en wel in 
dezelfde verhouding als waarin op 30 April 1923 de uit-
keeringen ingevolge artikel 10 der in het eerste lid bedoelde wet 
staan tot de door genoemde ambtenaren genoten jaarwedden. 

Artikel 7. 
1. Zij, die als ingeschrevene voor de lichting 1923 van 

een der opgeheven gemeenten tot gewoon of tot buitengewoon 
dienstplichtige bestemd worden, behouden deze bestemming 
na de vereeniging. 

2. De inschrtyvingsregisters voor den dienstplicht voor de 
lichting 1924 van de opgeheven gemeenten vormen te zamen 
het inschrijvingsregister voor genoemde lichting van de ver-
eenigde gemeente. 

Artikel 8. 

De namen van de personen, die in de opgeheven gemeenten 
voorkomen op de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drankwet, 
worden op de voor de vereenigde gemeente op te maken lijst 
geplaatst in volgorde van de dagen, waarop hun verzoeken om 
vergunning inkwamen; voor zoover verzoeken op denzelfden 
dag inkwamen, gaat de in leeftijd oudere voor; bij gelijken 
ouderdom beslist het lot. 

Artikel 9. . 
1. Voor den burgemeester en de ambtenaren van een der 

opgeheven gemeenten wordt bij benoeming in de vereenigde 
gemeente voor de regeling van hun wedde de diensttijd in 
aanmerking genomen, in gelijke betrekking in een der opge-
heven gemeenten vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de vaste ambtenaren van een 
der opgeheven gemeenten, die tengevolge van de vereeniging 
worden ontslagen, wordt ten laste van de vereenigde gemeente 
een wachtgeld verleend uiterlijk tot 1 Mei 1933 dan wel tot 
het tijdstip, waarop hun pensioengerechtigdheid intreedt; dit 
laatste, indien zij na 1 Mei 1933 pensioengerechtigd worden 
en zij op 1 Mei 1923 den leeftijd van vijftig jaar bereikt 
hebben. 

8. Hot wachtgeld wordt verleend tot het bedrag, gelijk aan 
de wedde of de som der wedden, welke zij in hun opgeheven 
betrekking of betrekkingen laatstelijk vóór 1 Mei 1923 hebben 
genoten, en wel voor-hen. wier wedde door of vanwege het bestuur 
van een der opgeheven gemeenten werd geregeld, volgens de 
op 1 Mei 1922 geldende wedderegel ing. Onder wedde wordt 
verstaan de bezoldiging per jaar, verhoogd met genoten kinder-
toeslag, met dien verstande, dat het wachtgeld verminderd 
wordt op gelijke wijze, als de kindertoeslag zou afnemen, 
indien de betrokkenen in dienst zouden zijn gebleven. 

4. Wordt bij of na het ingaan van het wachtgeld pensioen 
wegens de opgeheven betrekking of betrekkingen toegekend, dan 
wordt het wachtgeld met het bedrag van dat pensioen verminderd. 

5. Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij een financieel 
gelijkwaardige andere openbare ambtelijke betrekking zullen 

hebben aanvaard, met dien verstande, dat bij aanvaarding van 
een minder bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag van die bezoldiging zal worden verminderd. 

G. Verhooging van bezoldiging, waarin begrepen toeken-
ning van een toelage of van emolumenten, verkregen na aan-
vaarding van een betrekking, als in het vijfde lid bedoeld, 
in de vereenigde gemeente strekt niet tot vermindering of ophef-
fing van wachtgeld. 

7. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het wachtgeld volgens 
het tweede lid uiterlijk eindigt, van de betrekking, welke tot 
onthouding, intrekking of vermindering van wachtgeld leidde, 
wordt dit laatste geheel of gedeeltelijk tot het tevoren genoten 
bedrag toegekend, tenzij Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 
den belanghebbende of diens gemachtigde gehoord, verklaren, 
dat het verlies het gevolg was van eigen schuld of van eigen 
verzoek, niet gegrond op deugdelijke redenen. 

8. Gelijk gevolg, als aan de aanvaarding van een betrek-
king. zal zijn verbonden aan een benoeming tot een financieel 
gelijkwaardige openbare ambtelijke betrekking, ook al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze niet-aanneming 
geschiedt op grond van bezwaren, welke door Gedeputeerde 
'Staten van Noordbrabant, den belanghebbende of diens gemach-
tigde gehoord, deugdelijk worden verklaard. 

9. Onder financieel gelijkwaardige betrekking wordt verstaan 
een betrekking of vereeniging van betrekkingen, welke den 
betrokken ambtenaar een minstens gelijke bezoldiging en 
soortgelijke positie oplevert als hij in zijn opgeheven betrekking 
of betrekkingen te zamen in dienst van de opgeheven gemeente 
of gemeenten laatstelijk vóór de opheffing genoot krachtens 
de weddei egeling, bedoeld in het derde lid van dit artikel. 

10. Het totaal aan wachtgelden, waarop een gewezen 
ambtenaar aanspraak heeft, kan niet de som overtreffen, welke 
laatstelijk wegens openbare ambtelijke betrekking aan wacht-
geld en bezoldiging door den betrokken ambtenaar werd genoten. 
Het wachtgeld bedrag, waarvan aldus een gemeente zoude 
worden ontlast, komt in de verhouding, door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant te bepalen, ten voordeele van elk der be-
trokken gemeenten. 

11. De tijd, die krachtens deze wet op wachtgeld wordt 
doorgebracht, wordt als diensttijd in den zin van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) aangemerkt. 

12. Hoofden en onderwijzers van openbare scholen hebben 
voor éénmaal de keuze om aanspraak te maken op het ver-
krijgen van wachtgeld, hetzij volgens deze wet, hetzij volgens 
artikel 51 der Lager-onderwijswet 1920. 

13. Geschillen over de toepassing van dit artikel worden, 
Burgemeester en Wethouders van de vereenigde gemeente 
Ravenstein benevens den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, beslist door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 

Artikel 10. 
Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien 

harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouiv, 

De Minister van Financïni, 


