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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de
epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet
maatregelen covid-19)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 13 juli 2020
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de
epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen
covid-19) - 35526
Aanmelden voor plenaire behandeling, nog voor het herfstreces.
Voor plenaire behandeling zijn de fracties: VVD, CDA, D66, GL, PvdA, CU, SGP,
50Plus
Tegen plenaire behandeling zijn de fracties: PVV, PvdD en FvD
BiZa, VWS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 september 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35526-23
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, VWS
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 29 september 2020
Nota van wijziging - 35526-24
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa, VWS

2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de
rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het
verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden
aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 3 oktober 2019
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van
het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke
procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een
woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede
voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) 35296
Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 29 oktober 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
3.

Agendapunt:

Stafnotitie - Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 30 september 2020
Stafnotitie - Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020 2020Z17552
De commissie neemt de volgende besluiten:
1. Het algemeen overleg over terrorisme van 1 oktober 2020 wordt omgezet
in een schriftelijk overleg.
2. De drie wetgevingsoverleggen op 5 oktober 2020 blijven gehandhaafd.
3. Het algemeen overleg over zeden op 6 oktober 2020 wordt omgezet in
een schriftelijk overleg.
4. De technische briefing van de WRR op 7 oktober vindt digitaal plaats.
5. Het algemeen overleg over de JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid)
op 7 oktober wordt, indien mogelijk, omgezet in een notaoverleg.
6. De rondetafelgesprekken over opsporing I en II op 12 en 14 oktober
vinden digitaal plaats.
7. De procedurevergadering op 14 oktober 2020 vindt digitaal plaats.
8. Het algemeen overleg over politie op 15 oktober 2020 blijft gehandhaafd.
9. Onderzocht wordt of de eerste termijn van het initiatiefwetsvoorstel van
de leden Bergkamp en Van Wijngaarden inzake erkenning en gezag
(34605) nog voor het herfstreces in een WGO behandeld kan worden.

Besluit:

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2020A04236
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