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1. Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake de bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Halsema inzake
constitutionele toetsing, d.d. 2 april 2009 (28331, H) en de brief inzake het verzoek om
opheldering van de opdrachtverlening aan de Staatscommissie Grondwet, d.d. 15 april
2009 (31700 VII, nr. F) verzoekt de commissie de minister per brief om een nadere
uiteenzetting van de procedure bij grondwetswijzigingen met specifieke aandacht voor de
procedure (indiening – inhoudelijke behandeling) en de rol van een demissionair kabinet.
2. Op dinsdag 12 mei 2009 spreekt de commissie over een concept adviesaanvraag aan
de ROB inzake de “taak-schaal” problematiek. De commissie verzoekt bij de vergadering
van 12 mei ook te ontvangen: conceptwerkprogramma van de ROB (indien beschikbaar)
en een overzicht van uitgebrachte adviezen van de ROB.
3. De bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 15 april met de notitie “Burgemeester en veiligheid” wordt
aangehouden tot dinsdag 12 mei 2009.
4. De commissie besluit E-dossier E090048 inzake een Gemeenschappelijke
preventiestrategie gericht op natuurrampen en rampen door menselijk toedoen, voor
kennisgeving aan te nemen.
5. Naar aanleiding van de voorziene planning voor de aanbieding van de (nadere) memories
van antwoord bij wetsvoorstellen 30553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te
nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid
alsmede enkele andere wijzigingen en 30566 Wet bestuurlijke maatregelen nationale
veiligheid, zullen deze niet meer voor het zomerreces behandeld worden. De commissie
ontvangt uiterlijk op dinsdag 12 mei het wetgevingsdossier bij 31117 Wet op de
Veiligheidsregio’s.
De griffier van de commissie,
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