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 1.  

  Met betrekking tot het wetsvoorstel  

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

beperking van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen 

  brengt de commissie eindverslag uit teneinde het voorstel op 4 december 2007 plenair te 

behandelen. De aanvullende vragen van de leden van de VVD-fractie worden voorafgaand 

aan de plenaire behandeling schriftelijk aan het kabinet voorgelegd met het verzoek deze 

zo spoedig mogelijk te beantwoorden.  

 

 2. 

  De toezeggingen 2004-21, 2006-3 en 2007-17 worden als voldaan beschouwd. De brief 

van de minister van Binnenlandse Zaken van 2 november 2007 inzake het proces Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen (EK 27.426, H) zal aan de desbetreffende vakcommissies 

worden aangeboden. De commissie wenst in een volgende vergadering de volledige lijst 

met toezeggingen te agenderen.   

 

 3. 

  Met betrekking tot het wetsvoorstel  

31142*  Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de 

verlenging van de werkingsduur van die wet 

   brengt de commissie eindverslag uit, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. 

Om te bezien of nadere behandeling van E070120 “Europees voorstel tot 

herziening/amendering van Verordening 2004/2003 betreffende het statuut en de 

financiering van politieke partijen op Europees niveau” wenselijk wordt geacht zal de staf 

een beknopte notitie opstellen waarin aandacht wordt besteed aan de stand van zaken (in 

samenhang met de beïnvloedingsmogelijkheden), de criteria van democratische toetsing 

en de toepassing van deze criteria.  
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5. 

 In de commissievergadering van 4 december 2007 zal de openbare bijeenkomst 

“Toekomst van de advies en kennisinfrastructuur” worden (na)besproken.  

 

6. 

 Tijdens de rondvraag wordt afgesproken dat de vice-voorzitter van de commissie contact 

zal opnemen met de voorzitters van de commissies Justitie en Verkeer en Waterstaat 

teneinde de samenhang tussen en plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 30098 

(Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen) en 30101 

(Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) te bespreken.  

  

 

 De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 

 

 

 

* vermeld op lijst Balkenende  

 

 

 


