
Bijlagen. [435 . 
Vereen igiii^!' van ile gemeenten Sta< 

(435. 1.) 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot vereeniging van (ie gemeenten Stad-Doetinchem en 
Ambt-Doelinchem. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming, 

's Gravenhage, den 5 Mei. 1919. 

W I L H E L M I N A . 

(435. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN' DER 
NEDERLANDEN, PRIMSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is de gemeenten Stad - Doetincliem en Ambt-Doetincliem te ver-
vereenigen : 

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 bh' deze: 

Artikel 1. 
De gemeenten Ambt-Dnttincliem en Stad-Doetinchem worden 

vereenigd. 
De vereeniging komt tot stand op 1 Januari 1920. 
De nieuwe gemeente draagt den naam van Iloetinchem. 
Met ingang van voormeld tijdstip vervalt in wetten en 

daarop gegronde voorschriften de vermelding als gemeente van 
„Stad-Doetinchem" en r Ambt - Doetincliem": in de plaats daarvan 
wordt gelezen: „Doetincliem". 
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Artikel 2. 
Alle bezittingen en lasten der vereenigde gemeenten gaan 

over op de nieuwe gemeente Doetincliem, zonder dat daarvoor 
eene nadere akte gevorderd wordt. 

Voor zooverre overschrijving in de openbare registers noodig 
mocht zijn, zal die geschieden krachtens deze wet. 

Artikel 3. 
De eerste verkiezing van den Raad der nieuwe gemeente 

geschiedt op den dag, door Gedeputeerde Staten van (lelderland 
te bepalen. 

Voor deze verkiezing zijn stemgerechtigd de personen, voor-
komende op de te Stad-Doetinchem en te Ambt Doetincliem 
volgens art. 7, 2de' lid, geldende lijsten van kiezers voor den 
Gemeenteraad. 

De Raad der gemeente Stad - Doetincliem benoemt de stem-
bureaux voor deze verkiezing en onderzoekt de geloofsbrieven 
van de gekozenen. 

Artikel 4. 

De dag der eerste vergadering van den Raad der nieuwe 
gemeente wordt bepaald door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland. 

Artikel 5. 

De belastingen, welke tot aan de vereeniging in elke der 
gemeenten Stad-Doetinchem en Ambt-Doetinchem worden ge-
hevèn, worden voor zooveel betreft het belastingjaar, eindigende 
of loopendc op het tijdstip van het totstandkomen der ver-
eeniging, ingevorderd ten behoeve van de nieuwe gemeente. 

De sommen, door het Rijk uit te keeren krachtens de wet 
van 24 Mei 1897 (Staasblad n°. 156) en de wet tot regeling 
van het lager onderwijs van 27 Augustus 1878 {Staatsblad 
n°. 127), zooals deze sedert is gewijzigd, worden, voor zoover 
deze ttydens het totstandkomen der vereeniging nog niet zijn 

I betaald, uitgekeerd aan de nieuwe gemeente Doetincliem. 

Artikel 6. 

Voor de vaststelling van de door het Rijk jaarlijks ingevolge 
de artt. 1—9 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156) 
aan de nieuwe gemeente Doetincliem uit te keeren som wordt 
als grondslag genomen het bedrag voor iederen inwoner, dat 
voor de gemeente Stad-Doetinchem ingevolge artikel 8 dier wet 
door Gedeputeerde Staten bij besluit van 24 Mei 1898, nu. 133, 
is vastgesteld, zijnde f 1,75"'. 

De in het eerste lid bedoelde uitkeering aan de nieuwe 
j gemeente Doetinchetn daalt niet beneden de som van de be-

dragen, waarover de thans vereenigd wordende gemeenten elk 
( ingevolge art. 7, eerste lid, van de wet, in het eerste lid 

genoemd, ten minste kunnen beschikken. 
De vermindering, bedoeld bij art. Ubin, eerste lid, van de 

! wet in het eerste lid genoemd, wordt voor de nieuwe gemeente 
Doetinchem bepaald op de som der verminderingen, welke 

I voor de gemeenten Stad-lloetin<luin en Ambt Doetincliem gelden 
voor het jaar 1919. 

Artikel 7. 

De ingezetenen der beide gemeenten worden voor de ver-
kiesbaarheid tot leden van den Gemeenteraad reeds met den 
dag van het in werking treden dezer wet als ingezetenen der 
nieuwe gemeente Doetincliem beschouwd. 

De te Stad-Doetinchem en te Ambt-Doetinchem op het tijdstip 
i dei' vereeniging bestaande kiezerslijsten voor het kiezen van 

leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de 
Provinciale Staten en van den Gemeenteraad blijven van kracht 
in de nieuwe gemeente, totdat zij overeenkomstiu de Kieswet 

• door nieuwe kiezerslijsten zullen zijn vervangen. 


