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 1. Met betrekking tot het wetsvoorstel 

30696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging 

  wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van PvdA (Putters) en SP 

(Ten Horn). 

  

 2. Met betrekking tot het wetsvoorstel 

  31387 Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman 

wordt eindverslag uitgebracht, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3.   De fracties van CDA (Bemelmans-Videc) en PvdA (Putters) leveren inbreng voor een 

conceptbrief aan de minister van BZK in reactie op de notitie kwaliteit van de verbinding over 

een toekomstbestendig adviesstelsel (31201, D). Deze conceptbrief zal op 4 november in de 

commissie geagendeerd worden, waarna bezien zal worden in hoeverre afstemming met de 

Tweede Kamer mogelijk is. De commissie wenst zich aan te sluiten bij de oproep van de 

Tweede Kamer aan de adviesraden schriftelijk op de notitie van de minister te reageren. De 

commissie verzoekt voorts om nadere informatie inzake de positie van de Adviesraad 

gevaarlijke Stoffen (ASG).  

 

4.   Het voornemen van de minister van BZK om de sluitingstijd van stemlokalen te vervroegen 

zal namens de commissie plenair aan de orde worden gesteld. Afhankelijk van de 

beantwoording zal bezien worden of nadere actie gewenst is. 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31505 Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het   

Koninklijk Huis  

  wordt de nadere procedure geagendeerd op dinsdag 4 november, waarbij de mogelijkheid 

bestaat inbreng te leveren voor een nader voorlopig verslag (indien daaraan behoefte is).  

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 


