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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN
EN HUIS VAN DE KONING1
Vastgesteld 15 mei 2017
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van
de memorie van antwoord. Deze leden constateren samen met de leden
van de SGP-fractie dat de regering wel is ingegaan op de situatie rond de
verkiezingen van de herindelingsgemeenten in november 2017, maar niet
op de verkiezingen van 15 maart 2018. Zij vragen de regering om alsnog
te reageren op hun constatering en daaruit volgende verzoek dat binnen
een jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden en dat veel
lokale afdelingen en partijen zich hier reeds op voorbereiden. Met het oog
op deze korte termijn verzochten deze leden om het wetsvoorstel indien
het aangenomen wordt, pas in werking te laten treden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
De commissie ziet de antwoorden van de regering met belangstelling
tegemoet. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag
binnen vier weken acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor
plenaire behandeling op 20 juni 2017.
De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Engels
De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman
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Samenstelling:
Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Ruers (SP) (vice-voorzitter), Van Bijsterveld (CDA),
Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman
(PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), De Graaf (D66),
Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), P. van Dijk (PVV), Gerkens (SP), Van Hattem (PVV),
Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Verheijen (PvdA),
Bikker (CU), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA), Van der Sluijs (PVV).
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