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1. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van SP (Vliegenthart), 

PvdA (Eigeman), SGP (Holdijk, mede namens CU), D66 (Engels, mede namens OSF) en 

CDA (Terpstra).  

 

Op dinsdag 24 november 2009 bespreekt de commissie, aan de hand van een notitie 

van de staf, de mogelijkheden ter (wettelijke) aanpassing van de buitenlandvergoeding 

voor Senatoren die deelnemen aan een internationale parlementaire assemblees.    

 

 

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 EGTS-verordening)  

brengt de commissie eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

3. De nadere memorie van antwoord d.d. 30 oktober 2009 met betrekking tot aanvullende 

vragen inzake het Beleidskader gemeentelijke herindeling wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

4. De brief van de Voorzitter van de ROB in reactie op het Eerste Kamerverzoek om een 

advies wordt voor kennisgeving aangenomen. De staf zal nagaan wanneer het advies 

precies verwacht kan worden.  

 

5. De commissie besluit de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken uit te nodigen voor een 

mondeling overleg in het kader van wetsvoorstel 32191 Wijziging van de Kieswet 

houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het 

aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor 
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de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, waarover de commissie de 

staatssecretaris reeds een brief heeft gestuurd in verband met de mogelijkheden om 

lijstverbindingen aan te gaan. 

 

6. De commissie heeft (vooralsnog) geen behoefte een beleidsdebat te houden.  

 

7. Met betrekking tot de behandeling van wetsvoorstel 31117 Bepalingen over de 

brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige 

hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) (en 31968 Aanpassingswet veiligheidsregio’s)  

stelt de commissie vast dat de voortgang van de procedure in handen is van het ministerie 

daar de commissie wacht op ontvangst van de memorie van antwoord en een reactie op 

haar brief inzake het tweede voorstel (31968). Eventuele vertraging in het 

wetgevingsproces wordt veroorzaakt door het vooralsnog ontbreken van reactie(s) van 

regeringszijde. 

 

8. Tijdens de rondvraag stelt het lid Vliegenthart (SP) het uitblijven van de memorie van 

antwoord met betrekking tot wetsvoorstel  

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 

aan de orde. De staf zal bij het ministerie nagaan wanneer deze memorie verwacht kan 

worden. 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 

 

 

 


