Den Haag, 15 februari 2005
Nr. 34996 / N/AB

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 15 februari 2005

1.
28995

29310

Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur
(Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)
Aanpassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten in
verband met de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur

29316

Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur
(Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
De besluitvorming over een nadere procedure m.b.t. deze wetsvoorstellen wordt aangehouden
tot 1 maart a.s. Intussen zal worden nagegaan wanneer het tegen eind februari 2005
toegezegde kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de dualisering de Kamer zal bereiken.
2.
Nadere afspraken over de behandeling van begrotingshoofdstuk VII, het gemeentefonds
en het provinciefonds.
Van het eerdere voornemen een themadebat te houden over het onderwerp “veiligheid” wordt
bij nader inzien afgezien.
3.
28509

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de
benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.
Bij meerderheid1 wordt bepaald dat op 8 maart a.s. een inbrengvergadering zal plaatsvinden
ten behoeve van het uitbrengen van een nader voorlopig verslag.

1

De leden van de CDA-fractie deelden mee dat zij tegen de datum van 1 maart a.s., zoals voorgesteld
door de fractie van D66, geen bezwaar zouden hebben gehad.

4.
Rondvraag
- Nagegaan zal worden of en wanneer minister Remkes zijn tijdens de
begrotingsbehandeling 2004 gedane toezegging m.b.t. de behandeling van de zgn. casusWinsum zal uitvoeren.
- Navraag zal worden gedaan naar de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motiesBemelmans-Videc c.s. en Van Thijn c.s. (28831, B en C).

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.

__________________________
2. De leden van de fractie van het CDA laten aantekenen dat in de herdruk van het voorlopig
verslag inzake wetsvoorstel 28331 in de tweede alinea de eerder wel opgenomen zin luidende:
“Deze leden plaatsten hierbij een aantal kanttekeningen dat hierna terugkomt” is weggevallen.
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