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1. 33298 

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken 

van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 11 september 2012 

plenair te behandelen. Gelet op de beoogde inwerkingtreding van de wet op 18 september 

2012 stelt de commissie tevens voor reeds op 11 september 2012 de stemming over het 

wetsvoorstel te houden.1 

 

2. 32769 

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële  

Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)  

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 11 september 2012. 

 

3. 33097 
Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 

januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 

2012   

 

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

afgedaan. 

 

4. 33017 
Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de 

bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 september 2012 te houden.

                                               
1 Ingevolge artikel 63 Grondwet is voor aanname van het wetsvoorstel een meerderheid van tenminste 
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. 
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5. Jaarverslagen en slotwetten 2011: 

 

33240 I 

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2011 

33240 IIA 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2011 

33240 IIB 

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 

33240 III 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011   

33240 B 

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011  

33240 C 

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

6. Voorjaarsnota 2012: 

 

33280 I 
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 

2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

33280 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

33280 IIB 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van 

de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

33280 III 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het 

Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota)   

33280 B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

33280 C 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden 

afgedaan. 
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De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

 


