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1. Met betrekking tot de Raming der voor de Eerste Kamer in 2010 benodigde uitgaven,
alsmede aanwijzing en raming van ontvangst (LXXX,A) stelt de commissie eindverslag
vast, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en
de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)
heeft de commissie behoefte aan een technis che briefing op korte termijn 1 en houdt zij de
procedure aan tot na de technische briefing.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31324 (R1844) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie
stelt de commissie eindverslag vast en stelt zij voor de plenaire behandeling te laten
plaatsvinden op dinsdag 9 juni 2009.
4. De adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur inzake de “taak-schaal”
problematiek wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
5. De commissie heeft behoefte aan een nadere gedachtenwisseling over de notitie
“burgemeester en veiligheid” (30657, K) en besluit deze notitie ter consultatie voor te
leggen aan een aantal betrokkenen en deskundigen. Op 19 mei 2009 zal een voorstel
daartoe geagendeerd worden.
6. De fracties van PvdA en SP zullen inbreng leveren voor een brief aan de Minister van
Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de eerdere briefwisseling over Nederlandse
deelname aan de Durban review conferentie. Op 19 mei 2009 zal in de commissie
geïnventariseerd worden of andere fracties zich daarbij kunnen aansluiten.
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Als mogelijke data komen in aanmerking: 26 mei, 9 juni en 16 juni. De data zullen per mail onder de

commissieleden verspreid worden. De definitieve datum zal in de commissievergadering van 19 mei
2009 bevestigd worden.
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7. De heer Rehwinkel wijst op het Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, nr.5), dat
niet aan de Eerste Kamer is aangeboden. De commissie acht bespreking van dit
beleidskader wenselijk. De staf wordt verzocht ervoor zorg te dragen dat dit document op
korte termijn geagendeerd kan worden.

De wnd. griffier van de commissie,
Kim van Dooren

