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1. 33017 
Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de 

bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), 

PvdA (Koole), CDA (Van Bijsterveld), PVV (Sörensen), D66 (Engels), GroenLinks (De 

Boer), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Holdijk). 

 

2. 32769 

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

Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)  
 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), 

PvdA (Ter Horst) en CDA (De Vries-Leggedoor). Andere fracties wordt de gelegenheid 

geboden zich bij deze vragen aan te sluiten.  

 

3. 32752 
Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet 
financiering politieke partijen) 
 
De commissie besluit dat inbreng voor het nader voorlopig verslag kan worden geleverd op 9 
oktober 2012. De commissie zal in het nader voorlopig verslag de regering vragen te 
reageren op het voorstel van de Europese Commissie betreffende het statuut en de 
financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 
(COM(2012)499). 

 

4. 33129 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)  

 

De commissie stemt in met de brief aan de regering in reactie op de brief van de minister 

van BZK d.d. 23 augustus 2012 (gepubliceerd onder nummer EK 33.129 / 33.330, F met 

bijlage) 
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5. E1200151 

Voorstel voor een verordening betreffende elektronische identificatie en diensten voor 

elektronische transacties in de interne markt 

 

De commissie bespreekt de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie d.d. 3 september 2012 in reactie op de commissiebrief d.d. 4 juli 2012 (33331, 

B). Zij besluit op 2 oktober 2012 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de 

regering. 

 

6. T01152 

Institutionele aanpassingen bestuursrechtspraak (30585) 
 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 7 september 2012 inzake uitvoering 

van deze toezegging (33000 VI, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. Leden kunnen de 

brief desgewenst betrekken bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

aanpassing bestuursprocesrecht (32.450). De toezegging blijft open staan. 

 

7. T01237 

Toezending conceptversie richtlijn (22112/31544 CK) 

 

De brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 

september 2012 (33000 V, AH) voor zover van toepassing op deze toezegging, wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft open staan. 

 

8. De voorzitter van de commissie brengt met betrekking tot wetsvoorstel 32600 (Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) in herinnering dat 

de commissie op 11 september jl. heeft besloten dat inbreng voor het verslag kan worden 

geleverd op 2 oktober 2012 en heeft voorgesteld de plenaire behandeling op 30 oktober 

2012 te doen plaatsvinden, inclusief eventuele stemmingen. Het College van Senioren heeft 

echter besloten dat de norm moet blijven dat stemmingen in principe een week later 

plaatsvinden. Ambtelijk wordt nagegaan of bij de regering zwaarwegende bezwaren bestaan 

tegen stemming op 6 november 2012. 
 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


