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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 datum 30 juni 2009 

 kenmerk 40064/HM  

 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende 

invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar 

keuze binnen de eigen gemeente 

stelt de commissie voor op dinsdag 22 september 2009 het voorbereidend onderzoek 

te doen plaatsvinden.  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 30879 Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de 

Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen 

voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart 

stelt de commissie voor op dinsdag 22 september 2009 het voorbereidend onderzoek 

te doen plaatsvinden.  

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de 

crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet 

veiligheidsregio’s) 

stelt de commissie voor op dinsdag 22 september 2009 het voorbereidend onderzoek 

te doen plaatsvinden. 

 

4. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 31815 Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, 

Sevenum en Venray   

 31816 Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en 

Winschoten   

 31817 Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel  

 31818 Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een 

deel van het grondgebied van de gemeente Bergen Lb  

 31819 Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den 

IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle  



 datum 30 juni 2009 

 kenmerk /HM/ 

 blad 2 

 

 

brengt de commissie eindverslag uit teneinde de wetsvoorstellen als hamerstuk af te 

doen. Na ontvangst van de antwoorden op de vragen van de commissie inzake het 

Beleidskader Gemeentelijke Herindeling (28750,5) bespreekt de commissie de (mogelijke) 

plenaire behandeling ter zake.  

 

5. De commissie stemt in met doorgeleiding van haar voorstel inzake “Stemmingen in de 

Eerste Kamer” aan het College van Senioren met nadere opmerking gesteund door de 

fractie van het CDA.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  

 

 

 

 


