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Nr. 37012/N/GW  

 
 
 

 
 
Den Haag, 12 december 2006 

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

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 12 december 2006  
 
Agenda: 
 
1. 

30415  Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Boelhouwer, Griffith en Van der 
Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire 
enquête 200.) 

 

Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fractie  
van de SGP, mede namens CU. De overige fracties dienen hun inbreng in tijdens een op 19 
december as. te houden inbrengvergadering.  
 
2. 
Notitie van de heer Van Thijn, getiteld “Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking 
tussen beleid en uitvoering”. 
 
Op basis van de door de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale 
ombudsman toegezonden reacties op de notitie “Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking 
tussen beleid en uitvoering” zullen de leden Van Thijn en Bemelmans-Videc de 
oorspronkelijke notitie aanpassen. De aan te passen passages zullen duidelijk gemarkeerd 
worden zodat de verschillen met de oorspronkelijke notitie makkelijk herkenbaar zijn. 
De aangepaste notitie zal, voorzien van de zojuist genoemde reacties, in de tweede week van 
januari ’07 naar de fracties worden gezonden waarna de  vaste commissie op 30 januari 2007 
zal beraadslagen en besluiten over verder te nemen stappen. 
 
3.  

29704  Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de 
bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing 
van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten 

De commissie ziet geen reden af te wijken van het eerder door haar ingeno- 
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men standpunt dat de behandeling van dit wetsvoorstel eerst ter hand wordt genomen nadat 
het “hoofdwetsvoorstel” tot herziening van de politieorganisatie de senaat heeft bereikt. Aldus 
zal de minister in reactie op zijn brief van 21 november jl. worden meegedeeld. De VVD-
fractie wenst te hebben aangetekend dat zij het wetsvoorstel nog steeds gereed acht voor 
afhandeling. 
 
 
De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen.  


