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1. Met betrekking tot het wetsvoorstel
30902

Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de
dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle) en D66
(Engels). Namens de commissie zal gevraagd worden naar de stand van zaken van de
“Staat van de Dualisering”. De commissie acht het wenselijk het onderwerp van de
dualisering te betrekken bij een later te voeren beleidsdebat.
2. De commissie besluit het plenaire debat over de commissievragen inzake Eerste
Kamerverkiezingen, nadere toelichting voorkeursdrempel, lijstcombinaties en
bekendmaking uitslag te doen plaatsvinden op dinsdag 2 december 2008. Op dinsdag 30
september zullen de antwoorden van de regering nogmaals geagendeerd worden om te
bezien of een nadere afstemming ter voorbereiding op het debat gerealiseerd kan worden.
3. De commissie besluit de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets te informeren
dat het Europees voorstel voor een richtlijn betreffende gelijke behandeling van personen
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid op andere
terreinen dan arbeid (COM(2008)426; E080071) op verschillende wijze benaderd kan
worden en voor een betere afweging het belang van een impact asssessment door de
Nederlandse regering wenselijk is.
4. De commissie zal de Raad voor het Openbaar Bestuur schriftelijk informeren over de
beperkte mogelijkheden om vóór januari 2009 het werkprogramma te bespreken.
5. Tijdens de rondvraag wordt besloten de stand van zaken van aan de Eerste Kamer gedane
toezeggingen (31 200 VII, K) te bespreken op dinsdag 30 september 2008.
Tijdens de rondvraag wordt besloten het plenaire debat betreffende wetsvoorstel 28331
Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering
van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet
door de rechter, op dinsdag 25 november 2008 te voeren en de plenaire behandeling
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van wetsvoorstel 31505 Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel
statuut van het Koninklijk Huis, onder voorbehoud van een adequate beantwoording van
de schriftelijke vragen, te laten plaatshebben op dinsdag 11 november 2008.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

