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1. 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) 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van D66, mede 

namens OSF (Engels), SP (Vliegenthart) en CDA (Dölle). 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

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

beroep bij niet tijdig beslissen 

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

 

3. De commissie spreekt over de mogelijkheden voor het in de wet vastleggen van een 

buitenlandvergoeding voor senatoren die deelnemen aan internationale parlementaire 

assemblees. Besloten wordt een brief op te stellen waarin de minister van Binnenlandse 

Zaken wordt gevraagd om een novelle bij wetsvoorstel 30693 (Harmonisatie van 

uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in 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), het wetsvoorstel waar oorspronkelijk ook een bepaling over een dergelijke 

vergoeding in stond. 

 

4. De brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van 16 november 2009 met het kabinetsstandpunt inzake de richtlijn 

gelijke behandeling buiten arbeid1 wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt 
dat vervolgbrieven over dit onderwerp worden geagendeerd in een gezamenlijke 

vergadering van de commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Sociale Zaken en 

                                                 
1 Dossier E080071 op de Europapoort. 



 

 datum 24 november 2009 

 blad 2 

 

 

Werkgelegenheid. 

 

5. De commissie spreekt over het mondeling overleg met de staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken op 1 december 2009 over lijstverbindingen bij de Eerste 

Kamerverkiezingen. (NB: op verzoek zal ter voorbereiding op het overleg de 

correspondentie met de regering over dit onderwerp sinds de aanname van de motie-
Noten c.s. (EK 31200 IIA, F) bij elkaar gezocht worden en aan de leden van de commissie 

ter beschikking gesteld worden) 

 

6. Met betrekking tot de wetsvoorstellen over de veiligheidsregio’s (31117 en 31968), 

specifiek het tijdpad van de behandeling, besluit de commissie brieven te sturen aan het 

Veiligheidsberaad en aan de Raad van Korpsbeheerders  in reactie op de ontvangen 

correspondentie .  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 

 

 

 

 


