Den Haag, 7 april 2010

Noot:

Herziene agenda i.v.m. wijziging agendapunten *)

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgcommissie(s):

EU
FIN
TCS
VW
WWI

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 8 april 2010
10.30 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie BZK

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

20
15
20
11
15

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1. Agendapunt:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 maart 2010

Brievenlijst
2. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
3. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Toezending van enkele rekenvoorbeelden zoals toegezegd tijdens de plenaire
behandeling
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Halsema (GroenLinks) - 29
maart 2010
Toezending van enkele rekenvoorbeelden zoals toegezegd tijdens de plenaire
behandeling - 30174-21
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel TK 30174
Op verzoek van de initiatiefnemers is de verder behandeling van het wetsvoorstel
aangehouden. (zie TK 30174 nr. 22).

4. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

5. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Uitstel van de stemmingen inzake het onderhavige voorstel van wet tot het
aantreden van de volgende Tweede Kamer der Staten-Generaal
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Halsema (GroenLinks) - 30
maart 2010
Uitstel van de stemmingen inzake het onderhavige voorstel van wet tot het
aantreden van de volgende Tweede Kamer der Staten-Generaal - 30174-22
Voor kennisgeving aannemen.

30372 nr. 33 Initiatiefvoorstel Kalma, Halsema en Van der Ham (Wet
raadgevend referendum); derde nota van wijziging
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, Kalma P. (PvdA) - 24 maart 2010
30372 nr. 33 Initiatiefvoorstel Kalma, Halsema en Van der Ham (Wet raadgevend
referendum); derde nota van wijziging - 30372-33
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brieven van de minister van AZ
6. Agendapunt: *)

Zaak:

Voorstel:

Reactie van de minister-president inzake het vastgoedproject van de
kroonprins in Argentinië
Brief regering - minister-president, J.P. Balkenende - 7 april 2010
Uitstelbericht verslag schriftelijk overleg inzake de reactie van de ministerpresident inzake het vastgoedproject van de kroonprins in Argentinië 2010Z06211
Voor kennisgeving aannemen.

Brieven van de minister van BZK
7. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

8. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Teruggave Koninklijke onderscheidingen
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 25 maart 2010
Teruggave Koninklijke onderscheidingen - 24827-12
Voor kennisgeving aannemen.
In de brief wordt aangekondigd dat een regeling in voorbereiding is en dat de
Kamer spoedig hierover nadere informatie tegemoet kan zien.

Cijfers ongevallen politie 2008 en intensivering rijvaardigheidstraining
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch
Ballin E.M.H. - 25 maart 2010
Cijfers ongevallen politie 2008 en intensivering rijvaardigheidstraining - 29628198
Agenderen voor verzamel algemeen overleg over politie-aangelegenheden waartoe
reeds eerder is besloten
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9. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

10. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

11. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

13. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Nadere uitwerking van het instrument preventieve dwangsom in het kader
van de aanpak van notoire overlastgevers tijdens de jaarwisseling
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 30 maart 2010
Nadere uitwerking van het instrument preventieve dwangsom in het kader van de
aanpak van notoire overlastgevers tijdens de jaarwisseling - 28684-272
Voor kennisgeving aannemen.

Lancering www.rijksoverheid.nl in het kader van Vernieuwing van de
Rijksdienst
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 30 maart 2010
Lancering www.rijksoverheid.nl in het kader van Vernieuwing van de Rijksdienst
- 31490-42
Voor kennisgeving aannemen.

OV-politie
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch
Ballin E.M.H. - 24 maart 2010
OV-politie - 28642-50
Aanhouden en aangekondigde nadere informatie afwachten.
Het idee van het Tweede Kamerlid Aptroot (VVD) om een OV-politie te vormen
wordt door de minister van BZK voorgelegd aan de Taskforce Veiliger Openbaar
Vervoer. Deze kan dan bezien welke mogelijkheden er zijn om via pilots in het
stads- en streekvervoer te komen tot verbeterde samenwerking tussen de
Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de vervoerders en een voorstel
uitwerken dat de bevoegdheden van de BOA’s vergroot. De minister van BZK zal
de Kamer begin 2011 over de resultaten van deze pilots informeren.
VW

Oordeel politiebegrotingen 2010
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 1 april 2010
Oordeel politiebegrotingen 2010 - 2010Z05851
(Desgewenst) betrekken bij reeds gepland spoeddebat over het onder curatele
stellen van politiekorpsen

Uitstel beantwoording vragen commissie BZK omtrent berichtgevingen rond
politie Gelderland-Midden
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 1 april 2010
Uitstel beantwoording vragen van de commissie omtrent berichtgevingen rond
politie Gelderland-Midden - 29628-200
Voor kennisgeving aannemen.

3

Brieven van de staatssecretaris van BZK
14. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

15. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

16. Agendapunt: *)
Zaak:

Voorstel:

17. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

18. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Noot:

Verzoek commissie BZK inzake versterking van draagvlak controversieel
verklaarde herindelingsvoorstellen
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 30 maart 2010
Verzoek commissie BZK inzake versterking van draagvlak controversieel
verklaarde herindelingsvoorstellen - 28750-18
Voor kennisgeving aannemen.
Zie in dit verband de brief van de gemeente Bussum over de opheffing van de
onder toezichtstelling dan wel de intrekking van wetsvoorstel TK 32280.

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen
(Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het
gemeentefonds
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 30 maart 2010
Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen
(Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het
gemeentefonds - 32123-B-14
Desgewenst betrekken bij de begroting Gemeentefonds 2011
FIN, WWI

Reactie op het Gatewayreview NUP
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 31 maart 2010
Reactie op het Gatewayreview NUP

- 29362-163
Agenderen voor het algemeen overleg ICT bij de overheid op 12 mei 2010.

Rapportage storing 112 op 26 januari 2010
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 april 2010
Rapportage storing 112 op 26 januari 2010 - 29628-199
Voor kennisgeving aannemen.

Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 2 april 2010
Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's - 31968-16
Voor kennisgeving aannemen. De Kamer meedelen dat de commissie geen
aanleiding meer ziet het voorgenomen besluit te stuiten, en de voorhangprocedure
daarom kan worden voltooid.
Zie ook de brieven van het Veiligheidsberaad en de Brandweer Zuid-Limburg
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Overig
19. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

20. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

21. Agendapunt: *)
Noot:

Aanbieding van de notitie, zoals toegezegd tijdens het AO van de cie. BZK
over de AIVD , de CTIVD en de CIVD op 1 juli 2009, over taak, werkwijze en
samenstelling van de CIVD
Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, Geel van P.L.B.A. (CDA) - 11 november 2009
Aanbieding van de notitie, zoals toegezegd tijdens het AO van de cie. BZK over de
AIVD , de CTIVD en de CIVD op 1 juli 2009, over taak, werkwijze en
samenstelling van de CIVD
- 30977-25
Ter bespreking.
In het AO op 30 maart jl. over AIVD-onderwerpen is van dit stuk met name het
functioneren van de Commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten van
de Kamer aan de orde gesteld. De Commissie BZK dient te besluiten of zij dit stuk
nog met de Voorzitter van de Cie.-IVD wil bespreken, en zo ja, of zij dat nog met
de huidige voorzitter wil doen of met de toekomstige voorzitter. In het laatste
geval kan deze notitie worden geagendeerd voor het eerstvolgende reguliere
overleg over de Jaarverslagen van AIVD, CTIVD en CIVD.

EU Stafnotitie "BZK Werkprogramma Europese Commissie 2010"
Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, M. van Keulen - 2 april 2010
EU Stafnotitie "BZK Werkprogramma Europese Commissie 2010"
- 2010Z05925
Besluiten overeenkomstig het voorstel van de staf van de commissie-EU
Met de aanvaarding van het voorliggende advies stemt de commissie in met de
voorgestelde proriteitsstelling van de voorstellen. De adjunct-griffier EU-zaken
kan desgewenst ter vergadering een toelichting geven.
EU, TCS

Activiteiten vaste commissie voor BZK
Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande
activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).
Gewijzigde planning behandeling Raming 2011:
Besluit: behandeling door de huidige Kamer laten starten en door de nieuwe
Kamer laten afhandelen. Het schema ziet er dan als volgt uit:
- na 7 april Raming naar Kamer;
- 12 mei inbrengdatum verslag;
- 20 mei nota n.a.v. verslag
- 28 juni (maandag) WGO

Rondvraag
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Geen agendapunten

Griffier:

F.M.J. Hendrickx

Activiteitnummer:

2009A04841
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