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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31968 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele 

wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s) 

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

 

2. De commissie besluit op 9 maart 2010 – hangende de bespreking van controversialiteit van 

wetsvoorstellen - opnieuw te spreken over een datum voor plenaire behandeling van de 

wetsvoorstellen 

30585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van 

de Raad van State  

en 

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) 

Met betrekking tot het laatste wetsvoorstel stelt de commissie – onder voorbehoud – voor de 

plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 18 mei 2010. 

 

3. In het kader van 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 

zal dhr. Putters (PvdA) een ontwerpmotie aan de leden van de commissie rondsturen. In de 

commissievergadering van 9 maart zal gesproken worden over de stand van zaken.  

Voorgesteld wordt op 16 maart 2010 de beraadslaging over het wetsvoorstel (die was 

geschorst op 16 februari 2010) te heropenen. 
 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 


