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Be stuur _182.2 lieden •

De hereniging van de tegenwoordige provinoie

Limburg met de Noordelijke Nederlanden (oiiicieel

door de wet van 4 September 1840, Stbl. 48) bracht

de volgende Bestuursmaatregelen mee. -"ij Koninklijk

Besluit van 12 Juni 1839 (24) blijven alle oude

functionarissen in dienst.

Volgens het Koninklijk Besluit van 19 October 1839,

worden, in afwachting van definitieve regelingen,

burgemeesters in plattelandsgemeenten door de Koning

benoemd, de schepenen door 's-Konings commissarissen,

belast met het voorlopig bestuur der weder in bezit ge-

nomen landstreken van Limburg.(25)»

Bij de transitoire wet van 28 September 1841,

Stbl. No. 37, worden in afwachting van de uitvoering

der wettelijke bepalingen (bedoeld bij art. 6 der

/ van het regie-grondwet)(26)/d.d. 23 Juli 1825 voorlopig van kracht

ment op het be- verklaard, die artiKelen welke betrekking hebben op

stuur ten plat-het bestuur in iedere gemeente.

te lande ^2 Koninklijk Besluit van 26 februari 1842, No. 68

(27), dat het Koninklijk Besluit van 19 October 1839

No. 68 en de aanschrijving van 31 Jan. 1841 No. 80

wijzigt, wordt, het door de wet van 28 September 1841

bepaalde, nog eens uitdrukkelijk vastgesteld.

Het Koninklijk Besluit van 14 Juni 1842 (Stbl.14)

bepaalt, dat de Belgische gemeentewet voorlopig in

Limburg van kracht zal blijven. " Y,oor zooveel namelijk

derzelver bepalingen niet reeds opzettelijk zijn ge-

wijzigd, of vanzelve vervallen."

Als gevolg van de Grondwet van 1848 kwam 29 Juni

1851(Stbl.nr. 51) een nieuwe gemeentewet tot stand.

Volgens deze bestaat het bestuur van elke gemeente

uit Burgemeester, wethouders en de raad (gekozen door

de gemeentenaren). Het getal raadsleden bedraagt in

gemeenten beneden 3000 inwoners zeven, zij hebben

gedurende zes jaar zitting, jue burgemeester wordt

voor zes jaar door de Koning benoemd. De Wethouders

in gemeenten met minder dan 2000 inwoners worden door
midden

. , de Kaad uit diens /benoemd, zij worden voor


