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 1. Naar aanleiding van 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, besluit de commissie de minister een brief te 

sturen met enkele  nadere vragen.  

 

2. De commissie besluit het verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur ter 

bespreking van het werkprogramma 2009 te aanvaarden en te laten plaatsvinden na 

het zomerreces.   

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31200 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het 

jaar 2008  

wordt eventuele inbreng voor schriftelijke vragen geleverd op 15 april 2008. De 

commissie verzoekt het College van Senioren bij de minister aan te geven dat de korting 

van 8% op het materieel budget, welke bij Voorjaarsnota 2008 begrotingtechnisch zal 

worden verwerkt, mede gelet op de zelfstandige begrotingsautoriteit van de Kamer, als 

onacceptabel te beschouwen.    

 

4.   Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties d.d. 3 april 2008 inzake de inwerkingtreding van wetsvoorstel 29934 

Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht 

met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet 

dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen), besluit de commissie, mogelijk in aanvulling 

op vragen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadere vragen te stellen. 

De inbreng voor deze vragen vindt plaats op 6 mei 2008.   

 

 

De griffier van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 

Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin, 

 Hester Menninga  


