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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 14 juni 2005

1.
300321
Samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
Eindverslag teneinde af te handelen als hamerstuk.
2.
XXIII-A

Raming der voor de Eerste Kamer in 2006 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten

Eindverslag teneinde af te handelen als hamerstuk.
3.
29869

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van
de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van
de subsidiegrondslag
Eindverslag onder het voorbehoud van een plenaire gedachtewisseling nog vóór het
zomerreces.
4.
Bespreking brief minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 26 mei
2005 inzake behandeling Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Opnieuw te agenderen voor 21 juni 2005.

5.
Bespreking notitie m.b.t. de evaluatie van de begrotingsprocedure van het afgelopen
parlementaire jaar.
De commissie zal het College van Senioren meedelen te waarderen dat zij de ruimte heeft te
beslissen over de wijze van behandeling van de begroting.
6.
Bespreking verdere procedure wetsvoorstellen 28995 (Wet dualisering gemeentebestuur),
29316 (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden) en 29310 (Aanpassing
Gemeente- en Provinciewet in verband met dualisering van het gemeente- en het
provinciebestuur).
Met betrekking tot deze drie wetsvoorstellen: eindverslag onder voorbehoud van een plenaire
gedachtewisseling. Voorstel datum plenair: 5 juli 2005.

1

Staat op lijst-Balkenende.

7.
Bespreking procedure wetsvoorstel 30083 (Gemeentelijke herindeling in een deel van de
Utrechtse Heuvelrug) waarover de Tweede Kamer op donderdag 16 juni voornemens is te
stemmen.
Onder het voorbehoud dat de desbetreffende stukken, inclusief de stenogrammen van de TKbehandeling de commissie vóór het weekend van 18/19 juni bereiken, stelt de commissie voor
het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 5 juli 2005.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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