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1. 32694 

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) 

 

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. 

 

2. 31117, I 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 oktober 2011 

inzake aanbieding visanota bestuur 

 

De fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PvdA (Koole), CDA (Van Bijsterveld), PVV 

(Sörensen), D66 (Engels) en (mogelijk) GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor een 

brief aan de regering. De commissie als geheel stelt in de brief een vraag over de 

kabinetsreactie op het Rob-advies. De commissie beziet in haar vergadering van 29 

november 2011 op welke wijze zij vervolg wil geven aan de discussie over de visienota 

bestuur. 

 

3. E070035 

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 93/109 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling 

van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het 

Europees parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat 

waarvan zij geen onderdaan zijn 

 

Het BNC-fiche en het wijzigingsvoorstel worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. T00863 

Participatie en zeggenschap huurders via andere werkvormen en methoden (30856) 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 november 

2011 betreffende toezegging T00863 wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging 

blijft open staan. 
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5. 28750 

Beleidskader gemeentelijke herindeling 

 

De bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

d.d. 16 november 2011 inzake beantwoording vragen aangepast Beleidskader gemeentelijke 

herindeling (wordt gedrukt als 28750, E) wordt aangehouden tot 29 november 2011. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  

 


