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 1. De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 

maart 2008 (EK 31200 IIA, A) inzake Eerste Kamerverkiezingen systematiek 

voorkeurstemmen en lijstverbindingen wordt op dinsdag 20 mei 2008 besproken met 

mogelijke inbreng voor schriftelijke vragen.   

 

2.   De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 maart 

2008 (31200 VII, F) over de toezegging aan de Eerste Kamer over thuiswerken wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

3.   De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.  

14 maart 2008 (31200 VII, E) over de toezegging aan de Eerste Kamer over de 

ontwikkeling multidisciplinaire referentiekaders wordt betrokken bij de behandeling van 

wetsvoorstel 31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de 

crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s). 

 

4.   De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 maart 

2008 (31200 VII, G) over de  toezegging aan de Eerste Kamer inzake waarnemend 

burgemeesters wordt aangehouden tot dinsdag 8 april 2008. 

 

5.   De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 maart 

betreffende de inwerkingtreding van 30415 Voorstel van wet van de leden Van de Camp, 

Depla, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op 

de parlementaire enquête 200.) wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

6.   Tijdens de rondvraag wordt besloten 

- te rappelleren bij het ministerie over de brief over de Wet dwangsom bij niet tijdig 

beslissen (29 934);  

- het verzoek van de ROB om met de commissie te spreken over het werkplan te 

bespreken op 8 april besproken; 

- de lijst Balkenende in de commissie te bespreken op 8 april.  

  

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 


