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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30553* Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband  

 met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen 

terroristische en andere gevarenmet betrekking tot de nationale veiligheid 

alsmede enkele andere wijzigingen 

wenst de commissie, alvorens het wetsvoorstel in behandeling te nemen, omwille van de 

zorgvuldigheid advies te vragen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.  

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

  31133* Wijziging van de Gemeentewet in verband met het schrappen van de beperking 

   van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen  

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 27 november 2007.  

  De commissie verzoekt een een informatiedossier over dit wetsvoorstel. 

  

 3. Met betrekking tot  het toekomstig stelsel van adviescolleges naar aanleiding van de Nota 

Vernieuwing Rijksdienst (TK 31201 nr. 3 herdruk) wordt een brief gezonden aan de 

minister-president waarin verzocht wordt de Kamer:  

   - te informeren over de besprekingen in de ministerraad met betrekking tot de aan 

de Eerste Kamer gedane toezegging tijdens de algemene politieke beschouwingen 

omtrent het stelsel van adviescolleges; 

- een overzicht te geven van komende en lopende wetgeving die raakt aan het 

stelsel van adviescolleges, teneinde de Kamer inzicht te geven in mogelijke 

veranderingen. 

- te informeren over de voorgenomen behandelingstermijn van het stelsel van 

adviescolleges 

 

De commissie wenst in deze brief tevens het voornemen aan te kondigen op korte termijn 

(bij voorkeur in november) een hoorzitting te houden over de toekomst van het stelsel van 

adviescolleges. In een volgende vergadering zal een opzet voor deze hoorzitting 

besproken worden.  

  

  De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


