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1. 32207
Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)
Er wordt inbreng geleverd voor het verslag door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP
(Ten Horn) en GL (Laurier). Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van
het verslag door de regering, heeft de commissie het College van Senioren voorgesteld de
plenaire behandeling en stemmingen te agenderen voor 28 september 2010.
2. 32217
Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel
BES)
Er wordt inbreng geleverd voor het verslag door de fracties van SP (Ten Horn) en GL
(Laurier). Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het verslag door
de regering, heeft de commissie het College van Senioren voorgesteld de plenaire
behandeling en stemmingen te agenderen voor 28 september 2010.
3. 32282
Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES
Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 14 september 2010.
De conceptinbrengen worden uiterlijk 7 september 2010 om 12.00 uur bij de staf van
de commissie aangeleverd.
4. Vaststelling nieuwe amvrb etc. (32017 (R1884), 32018 (R1885), 32019 (R1886),
32020 (R1887), 32026 (R1888), 32041 (R1890), 32178 (R1898), 32179 (R1899), 32186
(R1901), 32213 (R1903), D)
Brief van de staatssecretaris van BZK van 24 juni 2010 in reactie op commissie brief van
23 juni 2010.
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Onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer uiterlijk 2 juli 2010 de tekst van de aan de
motie Leerdam c.s. (Kamerstukken II 2009/10, 32213 (R1903), nr. 25) aangepaste amvrb
bereikt, besluit de commissie unaniem haar advies aan de Voorzitter om de tien
rijkswetsvoorstellen op 6 juli plenair te behandelen te handhaven.
Mocht bovengenoemd tijdpad niet worden gerealiseerd of de tekst van de amvrb niet
volledig in overeenstemming zijn gebracht met de motie -Leerdam c.s., dan zullen de
openbare beraadslagingen weliswaar doorgang vinden op 6 juli 2010, maar een
meerderheid van de commissie is dan van oordeel dat de Rijkswet tot wijziging van het
Statuut (32213 R1903) die dag niet in stemming zou moeten komen. De overige 9
rijkswetsvoorstellen zouden in dat geval naar verwachting wel kunnen worden afgehandeld
5. Mededelingen en rondvraag
De commissie wordt graag vóór de beraadslagingen van 6 juli 2010 geïnformeerd over de
resultaten van de politieke stuurgroep.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

