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Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 datum 9 september 2009 

 kenmerk 40144/HM 

 

1.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

31916  Herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg  

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de leden De Vries-Leggedoor 

(CDA), Vliegenthart (SP), Holdijk (SGP, mede namens de CU) en Ten Hoeve (OSF). 

2.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

30585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van 

de Raad van State 

  wordt op dinsdag 27 oktober 2009 inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.  

3. De brief van de minister van 31 augustus met het verzoek tot aanhouden van wetsvoorstel 

30566 Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen met het oog 

op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het weigeren of intrekken van 

beschikkingen met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid (Wet bestuurlijke 

maatregelen nationale veiligheid) wordt voor kennisgeving aangehouden.  

4. Naar aanleiding van de bespreking van de notitie “Burgemeester en veiligheid” (30657, K) 

zal de voorzitter van de commissie de mogelijkheden voor een (nadere) discussie over de 

reikwijdte van het ambt van burgemeester uiteen zetten.  

5. De bespreking van de brief van de minister van 26 juni 2009 inzake de procedure van 

grondwetswijziging en de rol en functie van een demissionair kabinet (28 331, I) wordt 

aangehouden tot dinsdag 22 september 2009.  

6. Op dinsdag 6 oktober 2009 wordt inbreng geleverd voor nadere vragen betreffende het 

Beleidskader gemeentelijke herindeling (Kamerstukken I TK 28 750, nr. 5, C). 

7. De commissie besluit de Voorzitter van de Kamer per brief nog enkele aandachtspunten mee 

te geven betreffende de oprichting van het de Stichting van het Huis voor democratie en 

rechtstaat (EK 31 475, A).  

8. Op een nader te bepalen moment zal een gesprek tussen de woordvoerders bij wetsvoorstel 

31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de 

geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) en de Vakvereniging Brandweer 

Vrijwilligers (VBV) worden georganiseerd.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


