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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 tijding niet beslissen)
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te
behandelen op 2 oktober 2007.
2.
30415 Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Depla, Griffith en Van
der Staaij houdende r egels over de parlementaire enquête (Wet op
de parlementaire enquête 200.)
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te
behandelen op 6 november 2007.
3.
28331 Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering
in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot
toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet
door de rechter
De commissie stelt de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag vast op 11
december 2007.
4.

Brief van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2007 inzake de uitvoering van openstaande
toezeggingen (EK 30800 VII, C en bijlage).
Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de commissievergadering van 25
september 2007.
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5.

Rondvraag.
Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van een aantal leden van
de commissie over het stelsel van adviesraden (ontvangen 27 augustus 2007)1
stelt de commissie voor te bezien wat in de begroting 2008 over het stelsel van
adviesraden wordt vermeld en beide te agenderen na Prinsjesdag.

De waarnemend griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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