Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges
van Staat / Algemene Zaken en Huis der
Koningin
dinsdag 27 oktober 2009

aan

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

datum
kenmerk

1.

27 oktober 2009
40291/HM/

Met betrekking tot wetsvoorstel
31844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen
wordt besloten het voorbereidend onderzoek een week aan te houden tot dinsdag 3
november 2009. De fractie van D66 (Engels, mede namens OSF) heeft reeds inbreng voor
het voorlopig verslag geleverd.

2.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31926 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering
voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTSverordening)
wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 17
november 2009.

3.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van
de Raad van State
wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van PvdA (Putters)
en VVD (Duthler). Namens de commissie zal een vraag worden opgenomen inzake de
toegezegde brief van de minister van justitie.

4.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30424

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere
wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de
werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de
commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van
waterschappen

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 17
november 2009.
5.

Met betrekking tot wetsvoorstellen

datum
kenmerk
blad

28 oktober 2009
/HM/
2

30425

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de

30693

Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in

openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties en
verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties
van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en
enkele technische wijzigingen
wordt besloten de procedure aan te houden tot nadat de voorziene nota van wijziging door
de Tweede Kamer is behandeld. De commissie verzoekt een informatiedossier over deze
twee wetsvoorstellen én het wetsvoorstel genoemd onder punt 4.
6.

Met betrekking tot wetsvoorstel
32048 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor een
wijziging van de gemeentelijke indeling met ingang van 1 januari 2011 in
voorbereiding is
brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

7.

De commissie neemt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 oktober 2009 in
reactie op de commissiebrief van 2 oktober 2009 inzake de procedure van
grondwetswijziging voor kennisgeving aan.

8.

Op dinsdag 3 november bespreekt de commissie een conceptbrief in reactie op de brief van
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 28 september 2009 over lijstverbindingen
bij Eerste Kamerverkiezingen.

Griffier van de commissie,
Hester Menninga

