Den Haag, 10 mei 2005
Nr. 35302 / 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 10 mei 2005

1.
29436

Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed
ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit
Inbreng voorlopig verslag door de fracties van CDA (Bemelmans-Videc), VVD (Luijten); SP (Van Raak)
en D66 (Engels).

2.
29316

Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet
dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
Inbreng nader voorlopig verslag door de fracties van CDA (Dölle) en GL (Platvoet).
3.
In antwoord op de brief van de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede
Kamer inzake de behandeling van wetsvoorstel 30083 zal schriftelijk worden meegedeeld dat, om een
openbare behandeling (inclusief stemmingen) van het wetsvoorstel op 13 september 2005 mogelijk te
maken:
- de Tweede Kamer het wetsvoorstel uiterlijk op donderdag 2 juni a.s. moet hebben aanvaard
- alle tussen Tweede Kamer(commissie) en regering over dit wetsvoorstel gewisselde stukken in
afschrift naar de Eerste Kamer worden gezonden
- de stenogrammen van de openbare behandeling in de Tweede Kamer uiterlijk op 7 juni a.s.
beschikbaar moeten zijn voor de leden van de Eerste Kamer.
4.
In reactie op de brief van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 7 april
2005, waarbij een besluit tot wijziging van enige besluiten i.v.m. de dualisering van het gemeentebestuur
en het provinciebestuur werd voorgehangen, zal de minister erop worden gewezen dat de desbetreffende
wettelijke bases – de wetsvoorstellen 28995 en 29316 – op dit moment nog in deze Kamer aanhangig
zijn. De commissie zal de minister meedelen dat zij zeer hecht aan een correcte volgtijdelijkheid in de
afhandeling van wet- en regelgeving..
5.
Naar aanleiding van de brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 3
mei jl. inzake de uitvoering van de motie-Belmelmans-Videc (28831, B) zal de minister worden gevraagd
wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de motie-Van Thijn (28831, C).

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

