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1. De commissie evalueert het gesprek van de Eerste Kamer met de vice-president en leden 

van de Raad van State dat op 9 oktober 2012 heeft plaatsgevonden. De voorzitter van de 

commissie zal over de voorbereiding, vorm en inhoud van dit gesprek in contact treden met 

de Kamervoorzitter. 

 

2. 33129 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)  

 

De fractie van de PvdA (Ter Horst) levert - mede namens de fractie van GroenLinks - 

inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De staf stuurt deze inbreng per mail 

rond en verwerkt deze tot een conceptbrief, die op 20 november 2012 wordt geagendeerd. 

 

3. De commissie wenst een kennismakingsgesprek met de bewindslieden van het ministerie van 

BZK. De commissie wenst daarbij de bewindslieden gezamenlijk uit te nodigen. Bij voorkeur 

vindt het kennismakingsgesprek vóór het kerstreces plaats. In het gesprek dienen in elk 

geval de prioriteiten van de bewindslieden en hun voornemens met betrekking tot de nog bij 

de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen aan de orde te komen. 

 

4. De commissie wenst de afkorting "BZK/AZ" voor de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin te handhaven. 

Verder adviseert zij het terrein Rijksvastgoed onder haar werkzaamheden te brengen. 

 

5. Het lid Schouwenaar (VVD) informeert naar een uitnodiging van het stadsdeel Amsterdam-

Noord voor een werkbezoek. De voorzitter antwoordt dat het aan de afzonderlijke fracties is 

om al dan niet op dergelijke uitnodigingen in te gaan. De staf bevestigt dat de memorie van 

antwoord bij wetsvoorstel 33017 (Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in 

verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten 

in te stellen) nog niet is ontvangen. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


