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1. 30372
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het
raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)
De commissie besluit het wetsvoorstel samen met wetsvoorstel 30174 te behandelen (zie
punt 2). Zij brengt met betrekking tot wetsvoorstel 30372 eindverslag uit en wenst op een
later tijdstip een voorstel voor de datum voor plenaire behandeling te doen.
2. 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 stelt voor het voorbereidend onderzoek op 2 juli 2013 te houden.
3. 33436
Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor
tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen
De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
4. 33335
Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het
rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek (inbreng voor verslag) op 25 juni
2013 te houden.
5. CIII
Raming der voor de Eerste Kamer in 2014 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming
van de ontvangsten
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De commissie brengt eindverslag uit. De raming kan als hamerstuk worden vastgesteld.
6. 31570
Herziening Grondwet
De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van BZK d.d. 6 juni 2013 in
reactie op de brief van 18 december 2012 over de uitvoering van de moties Engels c.s. en
Lokin-Sassen c.s. (31570, B en C) aan te houden tot 25 juni 2013.
7. 33496
Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân
De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
8. De voorzitter wijst er op dat de leden van de commissie zich - bij deelname - moeten
aanmelden voor de expertbijeenkomst "Privatisering en verzelfstandiging van
overheidsdiensten" op 24 juni 2013 via Symposium@eerstekamer.nl
9. 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 stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel niet op 25 juni 2013
maar op 2 juli 2013 te doen plaatsvinden.

De griffier van de commissie,
Fred Bergman

