Den Haag, 8 november 2017

Noot:

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

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
DEF
EU
FIN
OCW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 9 november 2017
11.30 - 12.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

12
5
6, 11
8
14
14

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie:
16-11-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Gemeentewet en de
Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad
en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (TK 34807)
23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-12-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
Ongeplande activiteiten van de commissie:
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Democratische vernieuwing
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering
van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)

Algemene Zaken
3.

Agendapunt:

Belangen van bewindspersonen

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 1 november
2017
Belangen van bewindspersonen - 34700-51
Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de regeringsverklaring.

Voorstel:

Binnenlandse Zaken
4.

Agendapunt:

Opdracht commissie BRP

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2017
Opdracht commissie BRP - 27859-115
Uw commissie heeft reeds in de vorige procedurevergadering besloten tot het
voeren van een schriftelijk overleg.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de vraag of er in de
coalitie afspraken zijn gemaakt over hoe er wordt omgegaan met de
uitslag van een referendum over de sleepwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 november 2017
Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de vraag of er in de coalitie
afspraken zijn gemaakt over hoe er wordt omgegaan met de uitslag van een
referendum over de sleepwet - 34700-52
Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de regeringsverklaring.
DEF

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Uitstel toezending fiche over de mededeling van de Europese
Commissie 'Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 november 2017
Uitstel toezending fiche over de mededeling van de Europese Commissie
'Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU' - 22112-2417
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

34775-VII Nota van wijziging inzake vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 3 november 2017
Nota van wijziging - 34775-VII-8
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting
2018Hfst VII Binnenlandse Zaken.

Voorstel:
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8.

Agendapunt:

34775-B Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat
van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 3 november 2017
Nota van wijziging - 34775-B-6
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2018 B
Gemeentefonds
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges
voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten
behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 14 september 2017
Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en
de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste
Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing
van de leden van de Eerste Kamer - 34782
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 november 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34782-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Overig
10.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet
normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de
reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte
WNT)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S. Öztürk (DENK) - 27 oktober 2017
Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering
topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar
werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT) - 34818
Aanhouden totdat het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van
State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese
politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 27 oktober 2017
Fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke
partijen - 22112-2416
Agenderen voor een algemeen overleg. (zie notitie)
• De Europese Commissie heeft op 13 september 2017 een herziening
voorgesteld van de in 2014 aangenomen Europese wetgeving inzake het
statuut en de financiering van Europese Politieke Partijen. Nederland heeft
destijds in 2014, op verzoek van de Kamer, tegen deze wetgeving
gestemd.
• Uw commissie heeft het besluit over de verdere behandeling van dit

Voorstel:
Noot:
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voorstel aangehouden tot na ontvangst van de kabinetsappreciatie (het
zgn. BNC-fiche). Dit fiche is op 22 oktober 2017 door de Kamer
ontvangen.
Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 7 november 2017
Stafnotitie - Behandelvoorstel herziening verordening statuut en financiering
Europese politieke partijen - 2017Z14797
Ter informatie.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Informatie over de wijze waarop de financiering van de
grensinformatiepunten (GIP's) vanaf 2018 vorm gegeven zal worden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
(PvdA) - 25 oktober 2017
Informatie over de wijze waarop de financiering van de grensinformatiepunten
(GIP's) vanaf 2018 vorm gegeven zal worden - 32851-36
Agenderen voor Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende
samenwerking.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden
onderwerpen.

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 1 november 2017
Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de
reguliere procedures - 34700-50
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:

14.

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 2 november 2017
Stukken overgelaten aan nw kabinet - 2017Z14598
Ter bespreking.

Agendapunt:

Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van
een referendum alsmede inleidende verzoeken

Zaak:

Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 3 november 2017
Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een
referendum alsmede inleidende verzoeken - 34270-29
Voor kennisgeving aannemen.
OCW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 3 oktober 2017
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 3
oktober 2017 - 34707-38
Ter bespreking. Onderdeel E Binnenlandse Zaken (blz. 8 t/m 10)

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de
Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de
benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 4 mei 2017
Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet,
strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de
commissaris van de Koning en de burgemeester - 34716
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten
(D66) - 6 november 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34716-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Toegevoegde agendapunten
16.

Agendapunt*):

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het
Reglement van Orde in verband met de opname van een
taakomschrijving voor commissievoorzitters

Zaak:

Wijziging RvO - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, K. Arib
(PvdA) - 27 september 2017
Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement
van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor
commissievoorzitters - 34793
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - voorzitter van de commissie
voor de Werkwijze, K. Arib (PvdA) - 8 november 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34793-4
Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van de Commissie voor
de Werkwijze.

Rondvraag
17.

Agendapunt*):

Verzoek WGO wonen en ruimtelijke ordening

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) 8 november 2017
Verzoek WGO wonen en ruimtelijke ordening - 2017Z14932
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

F.M.J. Hendrickx

Activiteitnummer:

2017A00443

5

