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

 

 datum 3 november 2009 

 kenmerk 40325/KvD/LD 
 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en 

beroep bij niet tijdig beslissen 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van het CDA (Dölle). De 

fractie van D66 (Engels, mede namens OSF) had reeds inbreng geleverd. 

 

2. De conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 

28 september 2009 over lijstverbindingen bij Eerste Kamerverkiezingen wordt met enige 

wijzigingen goedgekeurd. 

 

3. 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 EGTS-verordening) 
besluit de commissie vast te houden aan het voorstel het voorbereidend onderzoek te doen 

plaatsvinden op dinsdag 17 november 2009.  

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31117  Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en 

de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) 

wacht de commissie nog op de memorie van antwoord. 

 

5. 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) besluit de 

commissie de inbreng voor het nader voorlopig verslag te laten plaatsvinden op dinsdag 
24 november 2009 (in plaats van 10 november). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 

 



 datum 3 november 2009 

 kenmerk 40306/KvD/LD 
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