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Den Haag, 27 februari 2007

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 27 februari 2007

1.
30312

Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van
het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)
Het ontwerp nader voorlopig verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
30578

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet
milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor
het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de
zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende
bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken)
Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 20 maart
2007.
3.
Op voorstel van de heer Van Thijn zullen de leden bevorderen dat hun fracties zich beraden
op de volgende procedure m.b.t. de aangepaste notitie “Naar een zichtbaar effectieve
wisselwerking tussen beleid en uitvoering”:
- aanbieding van de notitie aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties tijdens een bescheiden openbare, ceremoniële bijeenkomst over
enkele weken; uitnodiging aan de media om daarbij aanwezig te zijn;
- opening van deze bijeenkomst door de bijv. de President van de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman of de vice-president van de Raad van State;
- toezenden/ aanbieden van de notitie aan de Voorzitter van de Kamer als
overdrachtsdossier voor de vaste commissie die zal optreden na de aanstaande
verkiezingen
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Op 6 maart 2007 zal de commissie over deze procedurevoorstellen van de heer Van Thijn
besluiten.
4.
Met het oog op het binnenkort van de Tweede Kamer te ontvangen wetsvoorstel
30585
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering
van de Raad van State
ontvangt de commissie eind maart graag een wetgevingsdossier.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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