HERZIENE VERSIE

Den Haag, 5 september 2006
Nr. 36611/N/LA

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

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 5 september 2006
1.
30358

30359

Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van
Midden-Limburg
Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen
30360
Eindverslag; klaar voor plenair op 12 september 2006 (incl. stemmingen!).
2.
Wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
27426
Klaar voor plenair op 10 oktober 2006 mits op enkele beknopte vragen in een uit te brengen
verslag tijdig vóór 10 oktober 2006 antwoord is ontvangen. Inzenden van deze vragen: 12
september 2006.
3.
29704

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de
bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffinf van
de Raad voor het Korps landelijke politiediensten
De fractie van de PvdA wenst dit wetsvoorstel af te handelen met een volgend kabinet.
De fractie van de VVD acht het wetsvoorstel gereed voor plenair.
De fractie van het CDA is deze mening in beginsel ook toegedaan, maar wenst ruimte voor
bedenktijd in fracties die, samen een aanzienlijke minderheid vormend, een andere opvatting
huldigen en/of nog wat bedenktijd zouden wensen.
De fracties van GL, SP en OSF zijn van oordeel dat het wetsvoorstel dient te worden
afgehandeld met een volgend kabinet omdat afhandeling met het huidige kabinet weinig zin
heeft. Besloten wordt op 12 september 2006 opnieuw over deze procedure te beraadslagen.
4.
29934

Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de
Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet
tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)
Voorbereidend onderzoek: 17 oktober 2006.

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen

