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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31012* Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over 

het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht 

  brengt de commissie eindverslag uit, onder voorbehoud van plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel, 

gecombineerd met de behandeling van wetsvoorstel 31013, te doen plaatsvinden op 24 

juni 2008.  

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31013* Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake 

het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten 

  zal inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd op 20 mei 2008. De 

commissie wenst de nadere memorie van antwoord uiterlijk dinsdag 10 juni 2008 te 

ontvangen, teneinde een plenaire behandeling, gecombineerd met de behandeling van 

wetsvoorstel 31012, op 24 juni 2008 mogelijk te maken. 

 

 3. Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2008 

over een toezegging betreffende de Friese taal (Kamerstuk 26389, B) besluit de commissie 

de toezegging nog niet als voldaan te bestempelen. De minister zal per brief worden 

verzocht het (op korte termijn te verschijnen) rapport van de Raad van Europa over de 

toepassing van het ‘Handvest kleine minderheidstalen’ expliciet aan de Eerste Kamer aan 

te bieden. Na ontvangst van het rapport zal de commissie dit onderwerp opnieuw 

bespreken. 

 

 4. In de rondvraag wijst de voorzitter de leden van de commissie op het bezoek van 

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op woensdag 4 juni a.s. Eén van de 

te bespreken thema’s is de rol van het middenbestuur.  

 

  De waarnemend griffier van de commissie, 

  Hamilton 


