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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31393

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het raadplegend
burgemeestersreferendum

brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
2. De commissie neemt de brief van de minister van 5 november inzake het rapport Europees
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en inzake de wet op de
parlementaire enquête (31700 VII, A) voor kennisgeving aan.
3. Het E-dossier E080130 “Voorstel voor een besluit over interoperabiliteit oplossingen voor
Europese overheidsorganisaties (ISA)” wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. De commissie besluit de volgende Europese voorstellen uit het wetgevings- en
werkprogramma van de Europese Commissie aan de commissie Europese
Samenwerkingsorganisaties voor te leggen in verband met subsidiariteittoetsing: Pakket
betere regelgeving (mededeling inzake de meting van administratieve lasten en
vaststelling van sectorale streefcijfers voor vermindering en het derde verslag over de
vereenvoudigingstrategie); Mededeling over het programma van Stockholm op het gebied
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; Pakket terrorismebestrijding (mededeling over
chemische, biologische, nucleaire en radiologische bedreigingen, mededeling over
bioparaatheid, actieplan voor vermindering van radiologische en nucleaire risico’s in de EU,
en Goede praktijken in verband met de voorkoming van respons op chemische,
biologische, nucleaire en radiologische incidenten, met inbegrip van detectie).
5. De commissie besluit het verzoek om het debat over de mogelijkheden tot herziening van
de voorkeurdrempel bij de verkiezingen van de Eerste Kamer en over de mogelijkheden
om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is
geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen (31200 IIA, A) uit te stellen in te willigen, met
de kanttekening van het late verzoek daartoe. De commissie wenst het debat zo spoedig
mogelijk na het kerstreces te voeren.
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6. De commissie besluit het vraagstuk van de toekomst van de Nederlandse kennis- en
adviesinfrastructuur (TK 31201, nr. 3) in januari 2009 te bespreken nadat het Algemeen
Overleg in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden.

Griffier van de commissie,
Hester Menninga

