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1. 32389 

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de 

revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Engels) en SGP 

(Holdijk). 

 

2. T00299 

Friese vertaling Europese verdragen (31200 VII) 

 

De brief van de regering van 7 oktober 2011 betreffende deponering gewaarmerkte Friese 

vertaling Europese verdragen (wordt gepubliceerd als 33000 VII, A) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. Toezegging T00299 wordt als afgedaan beschouwd. 

 

3. T01125 

Voorstellen t.b.v. fundamentele discussie over inrichting openbaar bestuur (31117) 

 

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 10 oktober 2011 inzake aanbieding visienota bestuur (31117, I). Zij 

beschouwt toezegging T01125 als afgedaan. De commissie besluit eerst schriftelijk te 

reageren op de visienota en daarna te bezien of nader overleg met de regering wenselijk is. 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering kan worden geleverd in de vergadering van 

22 november 2011. 

 

4. Het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

5. T01100 

Vormgeving inburgeringstoets (31791) 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2011 
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 blad 2 

 

 

inzake Wet Inburgering Buitenland (31791, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. T00275 

Evaluatie werking burgerservicepunt (30312) 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2011 

inzake aanbieding evaluatieonderzoek BSN-punt (wordt gepubliceerd in de reeks 30312) 

wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T00275 wordt als afgedaan beschouwd. 

 

7. Kabinetsreactie advies staatscommissie Grondwet d.d. 24 oktober 2011 

De commissie wenst in het voorjaar van 2012 een beleidsdebat te houden over de 

kabinetsreactie, voorafgegaan door een schriftelijke ronde. Bij het bekend worden van de 

datum van het debat bepaalt de commissie een datum voor het leveren van inbreng voor de 

schriftelijke ronde. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


