Den Haag, 13 maart 2007
Nr. 37259/N/LA

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 13 maart 2007

1.
29934

Voorstel van wet van het lid Wolfsen 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)
Inbrengdatum nader voorlopig verslag: 17 april 2007.

2.
In verband met het plenaire debat met de minister-president en de beide vice-premiers, dat
naar verwachting op 3 april as. zal plaatsvinden, zal voor een ontmoeting met het
Burgerforum Kiesstelsel en voor een presentatie van de Landkaart Burgerservicenummer,
beide voorzien op 3 april as., worden omgezien naar een andere datum. Gestreefd wordt naar
17 april 2007.
3.
Mevrouw Tan deelt mee dat leden van haar fractie en van die van het CDA op 20 maart as.
van 16.00 tot 17.00 uur een ontmoeting zullen hebben met prof. dr. Arre Zuurmond in het
kader van de behandeling van wetsvoorstel 30312, Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer. Zij nodigt leden van andere fracties uit hierbij aanwezig te zijn.
4.
Aan de commissie wordt de gedachte van de Voorzitter voorgelegd de presentatie en
aanbieding van het rapport “Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking tussen beleid en
uitvoering” aan de minister van BZK in aanwezigheid van de President van de ARK en
vertegenwoordigers van de media te koppelen aan een presentatie van het nieuwe jaarbericht
2005-2006.
De commissie is van mening dat een dergelijke koppeling minder wenselijk is en zal leiden
tot onvoldoende gerichte aandacht voor elk van de afzonderlijke onderwerpen.
In verband met afwezigheid van de leden Van Thijn en Bemelmans-Videc zal de keuze van
een definitieve datum voor aanbieding en presentatie worden geagendeerd voor een
vergadering van de commissie op 20 maart.
De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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