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Den Haag, 30 november 2004  

 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat  

 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 30 november 2004 
 

Agenda: 
 
1. 
28747*  Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de 

behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, 
alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale 
Ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht) 

 

 Inbreng wordt geleverd door de fractie van CDA (Dölle).  
  

2.  
29608  Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot 

wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van 
der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het 
grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend 
referendum Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het 
referendum 

 

Omtrent dit wetsvoorstel, alsmede omtrent wetsvoorstel 28885 (Wet raadplegend referendum 
Europese Grondwet) worden eindverslag onder het voorbehoud van een plenaire 
gedachtewisseling uitgebracht. Voorgesteld wordt de openbare behandeling te doen plaatsvinden 
op 18 januari 2005. 
 
3.  
29701   Wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale 

lastenverlichting van € 45,38  
 

Voorbereidend onderzoek op 14 december 2004.  
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4.  
Rondvraag.  
- Aan het verzoek van de fractie van D66 (Engels) om, in afwijking van het besluit van de 

commissie van 23 november jl., reeds nu vast te stellen dat het voorbereidend onderzoek 
van wetsvoorstel 28509 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de 
bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester) zal 
plaatsvinden op 21 december 2004, wenst de commissie in meerderheid niet tegemoet te 
komen. De CDA-fractie wenst te hebben aangetekend dat zij niet onwelwillend staat 
tegenover dit verzoek.  

- In aanvulling op haar besluit van 23 november jl. stelt de commissie vast dat ook 
wetsvoorstel 28727 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen 
inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de 
provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun 
leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte) eerst voor openbare behandeling 
geagendeerd kan worden na het debat over artikel 137 GW (13/14 december 2004). 

- De griffier gaat na hoe de Tweede Kamer in procedureel opzicht heeft gehandeld ten aanzien 
van bij haar ingediende voorstellen tot wijziging van de Grondwet in tweede lezing in 
gevallen waarin soortgelijke wetsvoorstellen nog aanhangig zijn bij de Eerste Kamer. 

 
 
 
 
 
De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen  
_____ 
* Staat op de lijst-Balkenende 


