Nr. 35901/J/AB

Den Haag, 6 december 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
i.a.a. mevrouw Bierman-Beukema toe Water, mevrouw Meulenbelt en de heer Van
Middelkoop
i.v.m. punt 4.
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 6 december 2005
1.
30189*

Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of
organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in
aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn
aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per
jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde topinkomens)
Inbreng voorlopig verslag door de fracties van PvdA (Tan), D66 (Engels) en SP (Van Raak).
2.
30070

Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging
Voorbereidend onderzoek op 24 januari 2006 tezamen met wetsvoorstel
30041
Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw
stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten
(dat volgens planning op 8 december in de Tweede Kamer als hamerstuk wordt afgedaan).
3.
30096*

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het
maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel
OZB op woningen)
Eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling, bij voorkeur op 20 december
’s middags.
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4.
30091*

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen
mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)
Inbreng nader voorlopig verslag op 13 december a.s.1
5.
30033

Samenvoeging gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

30083
Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
De commissie dankt de minister voor zijn adequate antwoord op zo korte termijn. De griffier
zal dit de minister laten weten.
6.
30349

30357

Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Obdam en
Wester-Koggenland in verband met de samenvoeging van deze gemeenten
Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de
provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen herindeling van
deze gemeenten

30361

Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in
Midden-Limburg in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling
van deze gemeenten
Eindverslag ten einde de wetsvoorstellen als hamerstuk af te doen.
7.
Rondvraag.
Op voorstel van de PvdA-fractie zal na het verschijnen van het verslag van het mondeling
overleg met minister Pechtold over de brief van de minister d.d. 6 juni 2005 met betrekking
tot een aantal voornemens en toezeggingen ten aanzien van wijzigingen van de Grondwet, in
de fracties de mogelijkheid worden besproken dit verslag plenair aan de orde te stellen. De
PvdA-fractie zal haar problemen met de beantwoording door de minister tevoren
concretiseren.

De wnd.griffier van de commissie,
Eliane Janssen.

* vermeld op lijst-Balkenende
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N.B. Informatie bij het ministerie van BZK leert dat voor 2 van de 3 maatregelen plenaire behandeling in
januari 2006 geen probleem oplevert. Voor de OZB-differentiatie zal dit betekenen dat invoering pas in 2007
mogelijk is. Gemeenten moeten in februari 2006 de aanslagen versturen (peildatum 1 januari 2006), de tijd
tussen inwerkingtreding en versturen is dan te kort.
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