Korte aantekeningen

Vergadering van de commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en
voor Financiën (Fin.)
dinsdag 24 september 2013
Verslagstatus: definitief
1. T01669
Samenhangende beleidsvisie (33.129 / 33.330)
De commissies bespreken de "Hervormingsagenda Woningmarkt", toegezonden door de
minister voor W&R bij brief d.d. 17 september 2013 (32847, H). Zij beschouwen toezegging
T01669 als voldaan. De commissies achten een afzonderlijk debat over de Hervormingsagenda
niet nodig. Zij zullen het stuk betrekken bij de (de schriftelijke voorbereiding van de)
behandeling van het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 (33756). De commissies
dringen erop aan dat de regering met betrekking tot dit wetsvoorstel de vereiste spoed betracht.
2. Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013
De commissies wensen dit onderwerp nogmaals te agenderen zodra de Algemene Politieke
Beschouwingen hebben plaatsgevonden.
3. 33756, A
De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 17 september 2013 inzake
"Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014" (33756, A) wordt voor kennisgeving
aangenomen.
4. T01672 en T01674
Investeringsprikkels verhuurderheffing (33.129 / 33.330); Schriftelijk beantwoorden vraag
huurverhoging tot 5,5% van de WOZ-waarde (33.129 / 33.330); Brief inzake varianten rond de
verhuurderheffing; Integrale visie op de woningmarkt
De brief (met bijlagen) d.d. 20 juni 2013 van de minister voor Wonen en Rijksdienst inzake
Varianten verhuurderheffing (32847, E) (aangehouden op 25 juni 2013) wordt voor
kennisgeving aangenomen. De commissies beschouwen de toezeggingen T01672 en T01674
als voldaan.
5. Toezeggingenrappel (op het terrein van Wonen en Rijksdienst)
De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 12 september 2013 (33400 VII, F) wordt
voor kennisgeving aangenomen. De commissies besluiten ten aanzien van de in de brief
genoemde toezeggingen als volgt:
- T01669: de toezegging is afgedaan (zie ook onder 1);
- T01674: de toezegging is afgedaan (zie ook onder 4);
- T01673: de toezegging was reeds eerder afgedaan;
- T01672: de toezegging is afgedaan (zie ook onder 4);
- T01735: de commissies beschouwen de toezegging gelet op hun eerdere correspondentie
(32847, B en C) als afgedaan;
- T01744: de commissies beschouwen de toezegging gelet op hun eerdere correspondentie

(32847, B en C) als afgedaan.

De griffier van deze vergadering,
Fred Bergman

