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1. 32209 
Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens  

zwangerschap en bevalling of ziekte  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 oktober 2010 te houden. 

 

2. 32309 (R1907) 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een  

reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolg ing of tenuitvoerlegging  
van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de  

differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijke tarieven 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). 

 

3. Brief van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 15 september 2010 betreffende het halfjaarlijks rappel toezeggingen 

(EK 32 123 VII / 32 123 IV, F). 

De commissie besluit een rappel te versturen aan de Minister en de Staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de toezeggingen T01127 en 

T01135. 

 

4. 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 
De commissie beschouwt toezegging T01133 als half voldaan. Zij zal de staatssecretaris per 

brief danken en mededelen dat deze ook toezegde rechtstreeks met de gemeenten in overleg 

te treden. 

 

5. 30312 

Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het  

burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) 

De commissie stelt de brief aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties inzake een overkoepelend beoordelingskader burgerservicenummer vast. 

 



 

 datum 24 september 2010 

 ons kenmerk 41241/IP/LD 

 blad 2 

 

 

6. Rapport 'Plussen en minnen. Evaluatie van de Wgr-plus', aangeboden bij brief van 13 

augustus 2010 (TK 32461, nr. 1) (zie ook toezegging T00226). 

De commissie zal de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten 

weten dat in het rapport geen aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van een 

horizonbepaling. Tevens zal worden gevraagd wanneer toezegging T01125 zal worden 

nagekomen. 

 

7. 31392 
Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing 

van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse 

Antillen en Aruba woonachtig zijn. 

De brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 

september 2010 betreffende toekenning kiesrecht Antillianen en Arubanen Europees 

Parlement wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Ida Petter  

 


