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1. 33436
Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor
tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar),
CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Van Boxtel), GroenLinks (De Boer) en SGP (Holdijk).
2. 33219
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 mei 2013 te houden.
3. 33482
Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
4. 33496
Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 28 mei 2013 te houden.
5. CII
Nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.'
De commissie neemt kennis van het feit dat het debat over de visienota in de Tweede Kamer
voor 15 mei 2013 gepland staat. Zij verzoekt de staf het stenogram van dit debat, zodra
beschikbaar, te agenderen in een commissievergadering, met het oog op de voorbereiding
van het debat in de Eerste Kamer over de visienota op 18 juni 2013. De commissie heeft op
dit moment geen behoefte aan een schriftelijke vragenronde.
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6. Toezeggingen T01390, T01391 en T01519
De brief van de minister van BZK d.d. 22 april 2013 (33400 VII, D) wordt voor
kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01519 als afgedaan en
bevestigt dat de toezeggingen T01390 en T01391 eveneens zijn afgedaan.
7. 33084
Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het
terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de
dualisering van het gemeentebestuur
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 11 juni 2013 plenair
te behandelen (met 4 juni 2013 als terugvaloptie).
8. De staf informeert de commissie over de organisatie van de expertmeeting op 24 juni 2013
inzake de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.
9. Op verzoek van het lid De Boer (GroenLinks) doet de staf navraag bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de afhandeling van de toezeggingen T01673
en T01674.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

