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1. C
Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de
privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 25
maart 2013 inzake kabinetsreactie op het rapport "Verbinding verbroken?" (C, I). Zij acht
het wenselijk nog vóór het zomerreces met de regering plenair te debatteren over (deze
kabinetsreactie op) het POC-rapport. De commissie acht een expertmeeting van een dagdeel
ter voorbereiding op het plenaire debat gewenst. Voor de voorbereiding stelt de commissie
een werkgroep in, bestaande uit de leden De Graaf (D66), Kuiper (CU), Postema (PvdA),
Vliegenthart (SP) en Huijbregts-Schiedon (VVD). Voor de expertmeeting worden ook leden
van andere betrokken commissies van de Eerste Kamer uitgenodigd. Tevens zullen Tweede
Kamerleden, in het bijzonder van de commissie BZK, worden uitgenodigd. De werkgroep
koppelt over de voorbereidingen – met het oog op de definitieve besluitvorming over opzet,
vraagstelling/thema’s en uit te nodigen experts - terug aan de commissie. De te horen
experts (bijvoorbeeld bestuurskundigen) zouden 'nieuw', d.w.z. nog niet bij de opstelling van
het POC-rapport betrokken, moeten zijn.
2. 33436
Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor
tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 7 mei 2013 te houden.
3. Visienota openbaar bestuur
De commissie stelt voor de brief van de minister van BZK d.d. 28 maart 2013 (CII) en de
bijbehorende nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland' op 18
juni 2013 voor een plenair debat te agenderen. Conform eerdere besluitvorming in het College van Senioren kan in dit brede debat over het openbaar bestuur ook aandacht besteed
worden aan decentralisatietendensen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg. De commissie
besluit voorts af te wachten op welke wijze de Tweede Kamer de nota 'Bestuur in samenhang' wenst te behandelen, alvorens (eventueel) schriftelijk overleg met de regering te initieren.
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4. T01237
Toezending conceptversie richtlijn (22112/31544 CK)
De brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 2 april
2013 (33400 V, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft open staan.
De commissie geeft voorts aan het ongewenst te vinden als rappelbrieven van de Voorzitter
van de Eerste Kamer door een Secretaris-Generaal van een ministerie worden beantwoord.
Zij zal de Kamervoorzitter verzoeken hierover in overleg te treden met de minister van Buitenlandse Zaken.
5. Uitvoering moties debat Staatscommissie Grondwet (31570, B en C)
De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 april 2013 in
reactie op de commissiebrief d.d. 19 maart (31570, F) wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

