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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

LXXX-A  Raming der voor de Eerste Kamer in 2010 benodigde uitgaven,  
    alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten 

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 
12 mei 2009.  
 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31467 Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en 

het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de 
burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het 
treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, 
ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of 
goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige 
overlast)  

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 26 
mei 2009.  
 
3. Met betrekking tot de notitie Europese herbezinning verwijzen de leden van de 

commissie naar de standpunten van de fracties. 
 
4. De brief van de staatssecretaris van BZK, d.d. 6 april 2009 over de moties (31200 

IIA, E+F+G) over de voorkeursdrempel, lijstcombinaties en tijdstip van 
verkiezingen (31200 IIA,H) wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
5. De bespreking van de brief van de minister van BZK inzake de bekrachtiging 

initiatiefwetsvoorstel Halsema inzake constitutionele toetsing, d.d. 2 april 2009 
(28331, H) zal worden aangehouden tot dinsdag 28 april 2009 teneinde de 
brief (deels) gezamenlijk te behandelen met de brief van de minister inzake de 
opdrachtverlening aan de staatscommissie (31700 VII, F). De staf zal een 
(concept)reactie aan de minister opstellen.   
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6. De brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken, d.d. 17 april 2009 over het 
Europese voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling voor personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)426; E080071) wordt voor 
kennisgeving aangenomen.  

 
7. De commissie neemt de planning voor de aanbieding van de (nadere) memories 

van antwoord voor kennisgeving aan.  
 

8. Tijdens de rondvraag: 
- wordt besloten de brief Vernieuwings Rijksdienst over de Planbureau’s (31 

490, nr. 20) aan de leden van de commissie te doen toekomen; 
- besluit de commissie een brief te sturen aan de minister van buitenlandse 

zaken betreffende de besluitvorming en afweging omtrent Durban II 
(31.700 V);  

- neemt de commissie kennis van het voornemen de notitie over 
stemmingen in de Eerste Kamer voor het zomerreces te bespreken. 

 
Griffier van de commissie, 
Hester Menninga  

 
 

 


