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REGELENDE DE ZAMENSTELLING, INRIGTING EN BEVOEGDHEID DER
GEMEENTEBESTUREN.
(Vastgesteld den 29sten Junij 1851, Stb. no. 85.)
EERSTE AFDEELING.
VAN DE ZAMENSTELLING EN INRIGTING DER GEMEENTEBESTUREN.
TITEL I.
ALGEMEENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een raad, een burgemeester en
wethouders.
...
TWEEDE AFDEELING.
VAN DE BEVOEGDHEID DER GEMEENTEBESTUREN.
DERDE HOOFDSTUK.
VAN HET DAGELIJKSCH BESTUUR DER GEMEENTE.
§ 1. Van het dagelijksch bestuur in het algemeen.
Artikel 179. Tot het dagelijksch bestuur der gemeente, aan burgemeester en
wethouders opgedragen, behoort:
a. het uitvoeren der verordeningen van den raad;
...
n. het toezigt op de brandbluschmiddelen;
o. het benoemen en ontslaan der wijk- en brandmeesters;
...
§ 2. Van de handhaving der openbare orde in het bijzonder.
Artikel 184. In geval van oproerige beweging, van zamenscholing of andere stoornis
der openbare orde, is de burgemeester bevoegd, de hulp der schutterij en van het in de
gemeente aanwezige of naastbij zijnde krijgsvolk te vorderen.
Hij geeft hiervan terstond kennis aan Onzen commissaris in de provincie.
Artikel 185. De bevelhebbers van de schutterij en het krijgsvolk voldoen terstond aan
de vordering van den burgemeester.
Zij wordt door hem, zooveel mogelijk, schriftelijk gedaan.
Artikel 186. In het in Artikel 184 bedoeld geval, is de burgemeester bevoegd, alle
bevelen, die hij ter handhaving der orde noodig acht, te geven.
Hij laat tot maatregelen van geweld niet overgaan, dan na het doen der vereischte
waarschuwingen.
Artikel 187. Is het, in zoodanigen toestand, noodig, algemeene voorschriften van
politie voor de inwoners uit te vaardigen en onverwijld af te kondigen, de
burgemeester is er toe bevoegd. Hij brengt die voorschriften terstond ter kennis van
Onzen commissaris in de provincie en, zoo spoedig mogelijk, ter kennis van den raad.
Onze commissaris kan de uitvoering van zoodanige voorschriften schorsen.
De voorschriften vervallen, zoo zij niet door den raad in zijne eerstvolgende
vergadering worden bekrachtigd, tenzij de burgemeester ten aanzien van een
raadsbesluit tot niet bekrachtiging oordeele te moeten handelen naar de voorschriften
der 2de en 3de zinsnede van Artikel 70.
In geval de burgemeester, of die hem moet vervangen, buiten staat is te handelen,

kunnen de noodige voorschriften en bevelen door Onzen commissaris worden
uitgevaardigd.
Artikel 188. De politie over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het
publiek openstaande gebouwen en zamenkomsten, openbare vermakelijkheden en
openlijke huizen van ontucht, behoort aan den burgemeester.
Hij waakt tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige
vertooningen.
Artikel 189. Bij brand heeft de burgemeester, behoudens de gewone dienstregeling,
door plaatselijke verordeningen voorgeschreven, het opperbevel.
...
Artikel 192. Ter handhaving der openbare orde, of in het algemeen belang, kunnen,
wanneer de bijstand der plaatselijke beambten of vrijwillige hulp ongenoegzaam is en
de plaatselijke middelen het betalen van hulp niet gedoogen, de inwoners der
gemeente tijdelijk tot het doen van persoonlijke diensten worden opgeroepen.
Artikel 193. Eene plaatselijke verordening, aan gedeputeerde staten mede te deelen,
regelt den aard en duur dezer diensten, alsmede de gevallen, waarin zij kunnen
worden gevorderd. Zij laat, zooveel mogelijk, elk inwoner vrij, de diensten, waartoe hij
wordt opgeroepen, door een plaatsvervanger te doen waarnemen, of voor geld, in de
gemeentekas te storten, af te koopen.
...
TITEL IV.
VAN DE BEGROOTING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN DER GEMEENTE EN
DE DAARTOE BETREKKELIJKE REKENING EN VERANTWOORDING.
EERSTE HOOFDSTUK.
VAN DE BEGROOTING.
Artikel 205. Op de begrooting der uitgaven, die alle uitgaven der gemeente, van
welken aard ook, vermeldt, worden gebragt:
...
n. die der brandweer;
o. die van het onderhoud der gemeenteëigendommen en de wegens die eigendommen
verschuldigde lasten;
...
OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 284. Alle bestaande plaatselijke ambtenaren en magten blijven voortduren,
totdat zij door andere, volgens deze wet, zijn vervangen.
...
Artikel 291. Alle bestaande plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is
bedreigd, worden binnen vijfjaren na de dagteekening dezer wet met hare
voorschriften in overeenstemming gebragt.
Alle plaatselijke belastingen worden binnen dien tijd herzien en aan Onze goedkeuring
onderworpen.
Bij gebreke hiervan vervallen, na afloop van dat tijdvak, die verordeningen en
belastingen.
...
SLOTBEPALING.
Artikel 294. Deze wet verbindt met den dag harer afkondiging.

