Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin
23 april 2013

aan

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

datum
ons kenmerk

23 april 2013
44907/FB/

1. 30174
Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw, houdende verklaring dat
er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
De commissie besluit de procedure aan te houden tot na de ontvangst van de memorie van
antwoord bij wetsvoorstel 30372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en
Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum))
en de reactie van de regering op de in het voorlopig verslag bij dat wetsvoorstel aan haar
gestelde vragen.
2. 33219
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 7 mei 2013.
3. De commissie bespreekt het voorstel van de voorbereidingswerkgroep voor een
expertmeeting over (de kabinetsreactie op) het POC-rapport. Zij stemt in met dit voorstel en
neemt specifiek de volgende besluiten:
- de expertmeeting vindt plaats op maandagmiddag 24 juni 2013, 13.00 - 17.00 uur;
- de commissie gaat akkoord met de voorgestelde sprekers (en eventuele vervangers),
inclusief de prioritering (zoals voorgesteld door het lid Postema);
- de expertmeeting is bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden; enkele gasten van de Rob
en de WRR worden als toehoorder uitgenodigd;
- van de Tweede Kamer worden de leden van de meest betrokken commissies (EZ, I&M, FIN,
SZW en BIZA) uitgenodigd.
- het plenaire debat over het POC-rapport en de kabinetsreactie daarop vindt plaats na het
zomerreces.
4. De staf meldt dat de reactie van de regering op vragen, gesteld in het voorlopig verslag bij
wetsvoorstel 33084 (Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet
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in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van
voor de dualisering van het gemeentebestuur), op z'n vroegst in de week van 6 mei 2013
verwacht wordt. De commissie streeft naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel vóór
het zomerreces.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

