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 aan De leden van de vaste commissie voor 

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

 

 

 datum 18 mei 2010 

 ons kenmerk 41021/PvO/LD 

 

 

1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

31840 Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de 

gemeenten Abcoude en De Ronde Venen 

32242 Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en 

Wymbritseradiel 

32246 Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik 

leveren de fracties van het CDA (De Vries-Leggedoor), de VVD (Hermans), de OSF (Ten 

Hoeve), D66 (Engels), de SP (Vliegenthart) en de PvdA (Eigeman) inbreng voor het 

voorlopig verslag. 

 

2. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

32243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk  

32244 Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss  

32245 Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden  

brengt de commissie eindverslag uit teneinde de wetsvoorstellen als hamerstuk af te doen. 

 

3. Met betrekking tot 

 LXXXVII Raming der voor de Eerste Kamer in 2011 benodigde uitgaven, evenals 

aanwijzing en raming van de ontvangsten 

 leveren de fracties van de PvdA (Putters), het CDA (Bemelmans-Videc), de VVD (Hermans) 

en de SP (Ten Horn) inbreng voor het voorlopig verslag. Alle vragen worden als hierbij 

gesteld als commissievragen. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

32226 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees 

  Parlement 

stelt de commissie voor de plenaire behandeling op 22 juni 2010 te doen plaatsvinden. 

 

 

 

 



 datum 18 mei 2010 

 ons kenmerk 40980/PvO/LD 

 blad 2 

 

 

5. De commissie betrekt het Rob-rapport Het einde van het blauwdruk-denken: naar een 

nieuwe inrichting van het openbaar bestuur bij een na het zomerreces te plannen beleids-

debat over het openbaar bestuur. Voorwaarde voor het doen plaatsvinden van het debat is 

dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen demissionaire status 

heeft. 

 

6. Naar aanleiding van de vraag van het lid Ten Hoeve (OSF) naar de stand van zaken met 

betrekking tot toezegging T00299 (Friese vertaling Europese verdragen) verzoekt de 

commissie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover per brief 

helderheid te scheppen. 

 

 

De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


