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1. 32389 

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de 

revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) 

 

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

2. 32157 

Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten 

(Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)  
 

De commissie stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.1 

 

3. 331292 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)  

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), PvdA 

(Ter Horst), CDA (De Vries), D66 (Engels) en GroenLinks (De Boer). Bij ontvangst van de 

nota naar aanleiding van het verslag vóór 4 juni 2012, 12:00 uur, acht de commissie het 

wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 12 juni 2012 (met 19 juni 2012 als 

terugvaloptie). 

 

4. XCVIII 

 Raming der voor de Eerste Kamer in 2013 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming 

 van de ontvangsten 

 

 De commissie brengt eindverslag uit. De raming kan als hamerstuk worden vastgesteld. 

 

5. De commissie neemt kennis van de voorlichting van de Raad van State inzake wetsvoorstel 

32600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) 

                                               
1 Zie eerder Korte Aantekeningen 3 april 2012. De commissie heeft reeds eindverslag uitgebracht. 
2 Spoedeisend volgens: 33.000 VII, H. 
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(32600, D) en betrekt deze bij het voorbereidend onderzoek op 5 juni 2012. 

 

6. De commissie adviseert het College van Senioren unaniem het debat op 25 september 

2012 over de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer door te laten gaan. 

 

7. De staf meldt dat nog geen brief van de regering betreffende de toekomst van het stelsel 

van hypotheekrenteaftrek is ontvangen.  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 
  


