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1. E1000121  

 De commissie stelt voor het volgende voorstel uit het Wetgevings- en werkprogramma 2010 

(WWP 2010) van de Europese Commissie als prioritair aan te merken: 

- Review of the Directive on reuse of public sector information 

 

2. De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 6 april 2010 betreffende het toezichtsrapport van de CTIVD inzake de rechtmatigheid 

van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD te betrekken bij een overleg met de 

CTIVD respectievelijk bij een overleg met de minister. Voor beide overleggen zal de 

commissie voor Justitie worden uitgenodigd.  

 

3. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 22 april 2010 inzake lijstencombinaties bij Eerste Kamerverkiezingen 

voor kennisgeving aan. De staf gaat na wanneer plenaire behandeling in de Tweede Kamer 

geagendeerd staat. 

NB: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 22 april 

2010 besloten het voorstel voor plenaire behandeling ‘bij voorkeur voor het zomerreces’ aan 

te melden. Een precieze datum is nog niet bekend. 

 

4. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 22 april 2010 inzake toezeggingen ambtelijke bijstand en 

geheimhouding voor kennisgeving aan. De commissie beschouwt de toezeggingen T00986 

en T00987 als afgedaan, met dien verstande dat zij de onderwerpen waarop deze 

toezeggingen betrekking hebben zal betrekken bij de door de staatssecretaris aangekondigde 

wijziging van de Gemeentewet. 
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 datum 27 april 2010 
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 blad 2 

 

 

 

 

 

5. Met betrekking tot de wetsvoorstellen: 

31840 Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de 

  gemeenten Abcoude en De Ronde Venen 

32242 Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en  

 Wymbritseradiel 

32243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk  

32244 Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss  

32245 Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden  

32246 Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik  

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 18 mei 2010 te doen plaatsvinden. 

 

6. Tijdens de rondvraag verzoekt het lid Ten Horn (SP) de staf de stand van zaken na te gaan 

met betrekking tot de richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid.2 

 

 

 De griffier a.i. van de commissie, 

 Peter van Oort 
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