Den Haag, 7 december 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
LNV
OCW
SZW
VWS
WR

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7
december 2017

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

35
37
35
9, 10, 38
35
11, 13, 30, 31, 32, 35
35
35
11, 13, 30, 35
11, 13, 24, 35
19

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:
Noot:

Geplande activiteiten van de commissie:
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de
Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het
gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het
provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van
de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de
Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de
overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)
voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
13-12-2017 Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten

14-12-2017
20-12-2017
21-12-2018
14-02-1018
21-02-2018

Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
Algemeen overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Democratische vernieuwing

Ongeplande acvititeiten van de commissie:
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden
i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen
overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de
CTIVD)
Technische briefing met de CTIVD
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering
van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de
fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling
van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor
zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal
worden gepland)

Algemene Zaken
3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 28 november
2017
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-I
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)
en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister-president, M. (Mark) Rutte - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA),
de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat
van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 34845-III
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:
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5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport 'Het inkomen van de Koning': De
totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het
koninklijk huis (1972)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 1 december 2017
Kabinetsreactie op het rapport 'Het inkomen van de Koning': De
totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk
huis (1972) - 34775-I-6
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2018
Hfst I De Koning in de week van 18 december 2017.

Besluit:

Binnenlandse Zaken
6.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-IIA
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de
Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-IIB
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) - 34845-VII
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-B
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-C
Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad
voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de
voortgang van decentralisaties in het sociaal domein (Kamerstuk
34725-XVI-13)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Uitvoering van de motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad voor
het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van
decentralisaties in het sociaal domein - 34477-28
Voor kennisgeving aangenomen.
J&V, VWS, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Openbaarmaking meest recente broncode Operatie BRP
(Basisregistratie Personen)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 29 november 2017
Openbaarmaking meest recente broncode Operatie BRP (Basisregistratie
Personen) - 27859-118
Agenderen voor het algemeen overleg Basisregistratie Personen en
paspoorten.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Tweede Overall rapportage sociaal domein

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 december 2017
Tweede Overall rapportage sociaal domein - 34477-29
Agenderen voor algemeen overleg.
VWS, J&V, SZW

Agendapunt:

Evaluatie Instellingssubsidie Platform31

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 30 november 2017
Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 - 34775-VII-40
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verklarende factoren ziekteverzuim sector Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 30 november 2017
Verklarende factoren ziekteverzuim sector Rijk - 31490-232
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

14.

15.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven
elektronica van de rijksoverheid standaard recyclen (Kamerstuk 30196533)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 december 2017
Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven elektronica van
de rijksoverheid standaard recyclen (Kamerstuk 30196-533) - 30196-561
Agenderen voor het algemeen overleg ICT-ontwikkelingen op 14 december
2017.

Besluit:

Wonen en Ruimtelijke Ordening
17.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm
(Kamerstuk 34775-VII-14)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 21 november 2017
Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm
(Kamerstuk 34775-VII-14) - 32847-309
Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en
de Staat van de Woningmarkt .
Agenderen voor wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 11 december 2017.
De minister van BZK verzoeken om een aanvullende brief voor het WGO te
sturen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 5 juli 2017
Voortgang stelsel Omgevingswetgeving - 33118-95
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 6 oktober 2017
Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies 33118-98
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.
WR

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om technische briefing over Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 13 november 2017
Reactie op verzoek commissie om technische briefing over Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) - 2017Z15238
Technische briefing organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg
Omgevingsrecht.

Besluit:
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21.

Agendapunt:

Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 oktober 2017
Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom
Omgevingswet - 33118-99
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond
voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een
energieke samenleving"

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 september 2017
Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor
gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke
samenleving" - 33118-97
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige
activiteiten zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 4 april 2017
Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige activiteiten
zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 33118-93
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Visie op gezondheid en toegezegde reactie op advies Gezondheidsraad
over het meewegen van gezondheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 29 augustus 2017
Visie op gezondheid en toegezegde reactie op advies Gezondheidsraad over het
meewegen van gezondheid - 28663-69
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Rapporten onderzoek en evaluatie Wet verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet VTH)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 6 juli 2017
Rapporten onderzoek en evaluatie Wet verbetering vergunningverlening,
toezicht en handhaving (wet VTH) - 33118-96
Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingsrecht bij voorbeeld eind
februari 2018.

Besluit:
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26.

Agendapunt:
Noot:

Activiteiten op het gebied van Wonen en Ruimte
Geplande activiteiten:
7 december 2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten
van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
11 december 2017 Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening
21 december 2017 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en
de Staat van de Woningmarkt
18 januari 2018 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening (kan om
agendatechnische redenen niet naar de ochtend worden verschoven)
Ongeplande activiteiten:
AO Huuraangelegenheden
AO Bouwregelgeving en energiebesparing (in te plannen eind januari 2018)
AO Woningcorporaties
AO Renovatie Binnenhof (voorheen Rijksdienst)
AO Masterplannen rijksgebouwen (voorheen Rijksdienst)
AO Bevolkingsdaling en krimp (de bewindslieden van BiZa en LNV is verzocht
in een brief de taakafbakening en de raakvlakken t.a.v. dit beleidsonderdeel
toe te lichten.)

27.

Agendapunt:

Oplossing financiële problemen bij woningcorporatie Stichting
Humanitas Huisvesting (SHH)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 24 november 2017
Oplossing financiële problemen bij woningcorporatie Stichting Humanitas
Huisvesting (SHH) - 29453-460
Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische
Ontwikkelstrategie (REOS)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 23 november 2017
Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie
(REOS) - 34775-A-12
Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 18 januari 2017.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-XVIII
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte op 11 december
2017. Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017.

Besluit:
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Overig
30.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende
een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve
detentie)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 27 juni 2017
Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een
regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) - 34747
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 januari 2017 te
14.00 uur.
J&V, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de mede-verdediging
van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 28
november 2017
Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de mede-verdediging van het
initiatiefvoorstel - 34650-4
Voor kennisgeving aangenomen.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot
wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling
van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van
geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en
intersekse personen)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 januari 2017
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging
van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod
om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet
verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) 34650
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 januari 2018 te
14.00 uur.
J&V

Agendapunt:

Jaarplanning Kamercommissies 2018

Zaak:

Brief commissie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 30 november 2017
Jaarplanning Kamercommissies 2018 - 2017Z16780
Ter informatie en instemming.
Alle commissies versturen een brief van deze strekking aan hun bewindslieden
in vervolg op de brief van de Vz-TK aan de MP.

Besluit:

33.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 24 november 2017
Nota van wijziging - 34747-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V, SZW

Besluit:
Noot:
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34.

Agendapunt:

Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een
ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een
onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 1 december
2017
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander
overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het
Presidium door te geleiden naar de Kamer - 2017Z16892
Ter informatie.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast
te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 november 2017
Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te
stellen ten behoeve van de V-100 in 2018 - 2017Z16163
De leden kunnen d.m.v. een ad-hocprocedure per mail beleidsthema's
aangeven.
BiZa, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 4 december 2017
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 Europese
Commissie - 2017Z17026
De commissie besluit het verwachte voorstel over identiteitskaarten en
verblijfsdocumenten (nr. 9, Refit-lijst) als prioriteit aan te merken.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Voortgang rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5
december 2017
Tweede voortgangsverslag Rapporteur Kiesakte - 2017Z17064
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Toegevoegde agendapunten
38.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport "Hoezo Mijnoverheid?" van de Nationale
ombudsman

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 6 december 2017
Beleidsreactie op het rapport "Hoezo Mijnoverheid?" van de Nationale
ombudsman - 26643-506
Agenderen voor algemeen overleg ICT-ontwikkelingen d.d. 14 december 2017.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Engelshoven over bevorderen
dat mensen met tweestapsidentificatie inloggen binnen het eID-stelsel
(Kamerstuk 34725-VII-9)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 5 december 2017
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40.

Besluit:

Uitvoering motie van het lid Van Engelshoven over bevorderen dat mensen met
tweestapsidentificatie inloggen binnen het eID-stelsel (Kamerstuk 34725-VII-9)
- 26643-505
Agenderen voor algemeen overleg ICT-ontwikkelingen d.d. 14 december 2017.

Agendapunt:

Rapportage van de Toezichtsraad BIT over het eerste halfjaar van 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 5 december 2017
Rapportage van de Toezichtsraad BIT over het eerste halfjaar van 2017 26643-504
Agenderen voor algemeen overleg ICT-ontwikkelingen d.d. 14 december 2017.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 6 december 2017
Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2017Z17187
Agenderen voor gesprek met de Nationale ombudsman. Na het gesprek zal
besloten worden of een werkbezoek aan de Nationale ombudsman zal worden
georganiseerd.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Bepaling data werkbezoeken herindelingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 6 december 2017
Stafnotitie - Data werkbezoeken herindelingen - 2017Z17242
Op 19 januari 2018 zal een werkbezoek worden georganiseerd over het
wetsvoorstel tot Samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)
en op 26 januari 2018 zal een werkbezoek worden georganiseerd aan de
Hoeksche Waard, ter voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstel TK
34806.

Besluit:

Rondvraag
43.

Agendapunt:
Noot:

Aangemelde rondvraagpunten:
*
Verzoek SP-fractie:
“Het kabinet heeft de broncode vrij gegeven met betrekking tot de operatie
BRP. Nu lijkt het er echter op dat dit niet de volledige broncode is. De SP
verzoekt daarom om een brief hierover, waarin uiteengezet wordt of de
volledige code is gepubliceerd en zo niet, waarom dat niet gebeurd is, en
wanneer dit wel gaat gebeuren, in lijn met de eerdere toezegging. Deze brief
zouden wij graag ontvangen voor het AO volgende week donderdag.”
Besluit: is plenair afgehandeld
*
Verzoek Nevin Özütok (GrL):
Vorig jaar heeft het kabinet besloten om ambtenaren te compenseren voor de
premiestijging bij het ABP (https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/330miljoen-voor-compensatie-ambtenaren-voor-hogere-pensioenpremie).
GroenLinks zou graag een reactie van het Kabinet ontvangen waarin
aangegeven wordt hoe ambtenaren in 2018 gecompenseerd gaan worden, nu
blijkt dat de pensioenpremies in 2018 opnieuw gaan stijgen
(https://www.nu.nl/pensioen/5020220/abp-verhoogt-pensioenpremies-in2018.html).
Zie zaak: 2017Z17283
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*
Verzoek Nevin Özütok (GrL):
‘GroenLinks zou graag willen voorstellen om met de commissie een
rondetafelgesprek te houden over de positie van gemeenteraadsleden. De
laatste tijd komen er regelmatig berichten voorbij waaruit blijkt dat
gemeenteraadsleden het met de komst van de decentralisaties steeds drukker
krijgen en steeds meer moeite hebben om hun werk effectief te kunnen doen.
Bij de begrotingsbehandeling BZK is hier door diverse fracties aandacht voor
gevraagd. Recentelijk bleek uit een SCP enquête onder griffiers dat ook zij
zien dat het steeds moeilijker wordt voor raadsleden om hun werk goed te
kunnen doen. Het werk wordt mede door de vele gemeentelijke regelingen
(samenwerkingsverbanden) steeds complexer. Het lijkt GroenLinks goed om
op korte termijn een rondetafelgesprek te hebben waarin de commissie
Binnenlandse Zaken met gemeenteraadsleden, griffiers en burgemeesters kan
spreken over de positie en de werklast en de positie van gemeenteraadsleden.’
Zie zaak: 2017Z17320
*
Verzoek Van Raak (SP)
Het lid Van Raak verzoekt een hoorzitting met staatsrechtdeskundigen te
houden over het voornemen geen referendum mogelijk te maken over het
afschaffen van het referendum, na ontvangst van het wetsvoorstel tot
intrekking van de Wet raadgevend referendum.
Besluit: wordt niet gehonoreerd
*
Verzoek Van der Molen (CDA)
Het lid Van der Molen stelt voor een brief te vragen aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Burgemeester
Brunssum wil dubieuze wethouders sneller kunnen wegsturen’ (NRC Next, 1
december 2017).
Zie zaak: 2017Z17284

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

44.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok
(GroenLinks) - 7 december 2017
Verzoek om brief min BZK over compensatie i.v.m. verhoging pensioenpremies
- 2017Z17283
De minister van BZK verzoeken om een Kabinetsreactie.
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 7 december 2017
Verzoek om brief min BZK over bericht burgemeester wil dubieuze wethouders
gemakkelijker weg kunnen sturen - 2017Z17284
De minister van BZK om een kabinetsreactie verzoeken.
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok
(GroenLinks) - 7 december 2017
Aankondiging door het lid Özütok i.v.m. een rondetafelgesprek - 2017Z17320
Het lid Özütok zal voor de volgende procedurevergadering een uitgewerkt
voorstel doen voor een rondetafelgesprek over de positie van
gemeenteraadsleden.

Agendapunt:

Rondvraagpunt van het lid Middendorp met verzoek om brief stas. BZK
over uitgave 100 miljoen aan 3 ICT-mislukkingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD)
- 7 december 2017
Verzoek om brief stas. BZK over uitgave 100 miljoen aan 3 ICT-mislukkingen 2017Z17286
Staatssecretaris van BZK verzoeken om voor 13 december 2017 een brief te
sturen waarin hij zijn appreciatie geeft van het artikel in NRC-H van 1 december
2017 onder de titel ‘Hoe de overheid 100 miljoen uitgaf aan drie ict-

Besluit:
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mislukkingen’

45.

Agendapunt:

Aankondiging door het lid Van Eijs i.v.m. een rondetafelgesprek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) 7 december 2017
Aankondiging door het lid Van Eijs i.v.m. een rondetafelgesprek - 2017Z17319
Het lid Van Eijs zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel doen
voor een rondetafelgesprek over NOVI.

Besluit:

46.

Agendapunt:
Noot:

Rondvraagpunt van het lid Voortman over de werkwijze van
rondetafelgesprekken
De leden ontvangen per mail een stappenplan over de werkwijze bij
rondetafelgesprekken.

Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

F.M.J. Hendrickx

Activiteitnummer:

2017A00445
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