Den Haag, 12 november 2010
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 november
2010

Brievenlijst
1. Agendapunt:

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

Algemene Zaken
2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

3. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de
vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister
Brief regering - minister-president, M. Rutte - 28 oktober 2010
Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de
vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 3241746
(Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (32500
III)

Nevenfuncties en zakelijke belangen nieuwe bewindspersonen
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 18 oktober 2010
Nevenfuncties en zakelijke belangen nieuwe bewindspersonen - 32417-18
(Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken
32500 III

Zaak:

Besluit:

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. van Gent
(GroenLinks) - 10 november 2010
Nevenfuncties en zakelijke belangen van de recent aangetreden bewindspersonen
- 2010Z16392
De commissie verzoekt de minister-president om een brief voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling over de belangenverstrengelingen van de minister voor
Immigratie en Asiel, de heer Leers

Toezegging tijdens het debat over de Regeringsverklaring over de lijst met
hervormingen en stelselaanpassingen waartoe de ministerraad heeft besloten
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 5 november 2010
Toezegging tijdens het debat over de Regeringsverklaring over de lijst met
hervormingen en stelselaanpassingen waartoe de ministerraad heeft besloten 32417-48
(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de lijst met hervormingen en
stelselherzieningen

Binnenlandse Zaken
5. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

6. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Teruggave Koninklijke onderscheidingen
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 13 oktober 2010
Teruggave Koninklijke onderscheidingen - 24827-13
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de BZK-Begroting 2011 (32500
VII)

Effectrapportage n.a.v. pionierstraject mediationvaardigheden
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 13 oktober 2010
Effectrapportage n.a.v. pionierstraject mediationvaardigheden - 29362-185
Agenderen voor algemeen overleg over voortgang Vernieuwing Rijksdienst in
januari/februari 2011

Afschrift van de septembercirculaires 2010 van het gemeentefonds en het
provinciefonds
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 14 oktober 2010
Afschrift van de septembercirculaires 2010 van het gemeentefonds en het
provinciefonds - 32500-B-5
Agenderen voor wetgevingsoverleg op 15 november 2010: Begroting BZK en
Fondsen 2011
FIN
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8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

9. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

10. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer ‘Stand van zaken integriteitszorg Rijk’
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 13 oktober 2010
Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer ‘Stand van zaken integriteitszorg Rijk’ - 32341-6
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van Begroting Hfst. VII BZK
2011

Niet gerealiseerde taakstelling bij VROM
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 19 oktober 2010
Niet gerealiseerde taakstelling bij VROM - 31490-52
Agenderen voor wetgevingsoverleg Overheidspersoneelsbeleid op 15 november
2010
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om
voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Overheidspersoneelsbeleid de Kamer te
informeren over de vraag of en zo ja, op welke wijze, het project Vernieuwing
Rijksdienst zal worden voortgezet.
I&M

Ongeplande activiteiten BZK: algemeen overleg BIBOB
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 april 2010
Jaarverslag van het Bureau BIBOB over het jaar 2009 - 31109-8
De commissie voor Veiligheid en Jusititie (commissie V&J) verzoeken de
behandeling over te nemen
De commissie V&J met klem verzoeken de brief in een algemeen overleg te
behandelen.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 28 april 2010
Overzicht maatregelen BIBOB, toetsingscriteria en ervaringen van gemeenten met
lichte en zware toets - 31109-9
De commissie voor Veiligheid en Jusititie verzoeken de behandeling over te
nemen
De commissie V&J met klem verzoeken de brief in een algemeen overleg te
behandelen.
V&J
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11. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

12. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Ongeplande activiteiten BZK: AO Handvest Burgerschap en
Burgerparticipatie
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 20 januari 2010
Aanbieding van het rapport "Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het
kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap." - 29614-20
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 17 december 2009
Aanbieding weekkalender 2010 over verantwoordelijk burgerschap - 29614-19
Zie besluit hierboven.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 24 november 2009
Toezending werkprogramma Burgerparticipatie - 30184-29
Zie besluit hierboven.

Ongeplande activiteiten BZK: AO Herinrichting van het verkiezingsproces
Brief regering - minister van Defensie, Middelkoop van E. - 3 juni 2009
De stemprocedure voor militairen in Uruzgan voor de Europese verkiezingen
2009. - 31142-14
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
DEF
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 5 juni 2009
Programmatuur centraal stembureau voor het berekenen van de uitslag van de
verkiezing - 31700-VII-86
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 30 oktober 2009
Evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden voor het Europees
Parlement - 31142-16
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
KR, DEF, EU
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Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

13. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 november 2009
Programmatuur voor het berekenen van de uitslag van een verkiezing - 32123VII-10
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 4 februari 2010
Aanbieding advies Kiesraad over de verkiezing van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement - 31142-18
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
EU
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 21 december 2009
Inrichting verkiezingsproces - 31142-17
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 21 december 2009
Afschrift van brief aan de Kieskring 4, gemeente Zwolle, inzake opmerkingen en
aanbevelingen over de evaluatie van de Europese verkiezing
- 2009Z25121
Agenderen voor algemeen overleg Herinrichting verkiezingsproces vóór het
kerstreces (2 uur)
EU

Ongeplande activiteiten BZK: AO vingerafdrukken in Nederlandse
reisdocumenten
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 18 maart 2010
Vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten - 25764-42
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
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14. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Ongeplande activiteiten BZK: AO Vernieuwing Rijksdienst
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 30 juni 2010
Verplichte relatie tussen het programma Elektronisch Bestellen en Factureren
(EBF) en een Marktplaats - 31490-44
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 16 juli 2010
Nadere analyse publieke kennisinfrastructuur - 31490-47
Zie besluit hierboven.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 31 augustus 2010
Informatie n.a.v. het AO Vernieuwing Rijksdienst inzake het gebruik van het
Burgerservicenummer voor de Rijkspas - 31490-49
Zie besluit hierboven.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 27 augustus 2010
Stand van zaken bedrijfsvoeringstaakstelling - 31490-48
Zie besluit hierboven.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 5 oktober 2010
Rijksbreed beeld (departementale rapportage) behandeling burgerbrieven 2009 29362-184
Zie besluit hierboven.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 4 oktober 2010
Reactie op het rapport 'De publieke kennisinfrastructuur van Nederland op
hoofdlijnen' - 31490-51
Zie besluit hierboven.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 23 april 2010
Eindrapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid - 29362-166
Zie besluit hierboven.
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15. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

16. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Ongeplande activiteiten BZK: AO ICT-projecten bij de rijksoverheid
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 juni 2010
Stand van zaken DigiD - 29362-177
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 juni 2010
Rapportage over de grote ICT-projecten van de rijksoverheid - 26643-160
Zie besluit hierboven.
ELI
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 juni 2010
Digitale Werkomgeving Rijksdienst - 26643-161
Zie besluit hierboven.
Overig - collegevoorzitter Actal, S.R.A. van Eijck - 11 mei 2010
Advies ICT-beleid en vermindering regeldruk, om te komen tot vermindering van
administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven - 29515-320
Zie besluit hierboven.
ELI
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 24 september 2010
Reactie op advies ICT-beleid en vermindering regeldruk - 26643-167
Zie besluit hierboven.
ELI

Ongeplande activiteiten BZK: AO Landelijk criminaliteitsbeeld discriminatie
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 13 september 2010
Beleidsreactie Poldis 2009 en actieprogramma bestrijding van discriminatie 32123-VII-74
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
V&J, VWS, OCW
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17. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

18. Agendapunt:
Noot:

19. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:

Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met Voorzitter van de Kamer over
het Huis voor Democratie en rechtsstaat
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 19 februari 2010
Het Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag - 31475-14
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met de Kiesraad
Aanhouden tot de procedurevergadering van 18 november 2010.

Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met de Raad voor het Openbaar
Bestuur
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 april 2010
Kabinetsreactie Rob-advies 'Vertrouwen op democratie' - 32123-VII-66
Aanhouden tot de procedurevergadering van 18 november 2010.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 11 januari 2010
Kabinetsreactie op het Rob-advies Slagvaardig bestuur - 32123-VII-61
Zie besluit hierboven.
Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 26 april 2010
Aanbieding jaarverslag 2009 van Rob - 2010Z07847
Zie besluit hierboven.
Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 20 april 2010
Aanbieding Rob-advies over (het proces van) de Kabinetsformatie - 2010Z07081
Zie besluit hierboven.
Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 17 juni 2010
Aanbieding briefadvies 'Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst' van de
Rob - 2010Z09645
Zie besluit hierboven.
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20. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Ongeplande activiteiten BZK: AO Actieplan Polarisatie en Radicalisering
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 22 december 2009
Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2010 en
Voortgangsrapportage 2009 - 29754-175
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
V&J, OCW, SZW, VWS, BuZa
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 25 juni 2009
Toezeggingen en motie n.a.v. het AO Actieplan Polarisatie en Radicalisering 19
maart 2009 - 29754-163
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 20 januari 2010
Kabinetsreactie op de AIVD-notitie “Het vuur van verzet” - 29754-179
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 16 oktober 2009
AIVD-nota 'Het vuur van het verzet, groeiende weerstand tegen het Nederlandse
asiel- en vreemdelingenbeleid’ - 29754-167
Zie besluit hierboven.
BiZa
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 4
november 2009
Reactie op motie Griffith (28844 nr. 27) over migrantengroepen die kwetsbaar
zijn voor ongewenste inmenging - 28844-38
Zie besluit hierboven.
V&J, BuZa, BiZa
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 16 december 2009
AIVD-nota 'Lokale jihadistische netwerken in Nederland - Veranderingen in het
dreigingsbeeld - 29924-44
Zie besluit hierboven.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 17 december 2009
Nota Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 'Weerstand en tegenkracht:
Actuele trends en ontwikkelingen van het salafisme in Nederland' - 29924-45
Zie besluit hierboven.
V&J
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Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 27 januari 2010
Toelichting op onderzoeksrapporten over het jihadisme - 29754-178
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 27 januari 2010
Onderzoek naar Polarisatie en Radicalisering - 29614-21
Zie besluit hierboven.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 27 januari 2010
Salafisme in Nederland - 29614-22
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 11 februari 2010
RMO-advies "Polariseren binnen onze grenzen" - 29754-182
Zie besluit hierboven.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 9 februari 2010
Kabinetsreactie RMO-advies “Polariseren binnen onze grenzen” - 29754-183
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch
Ballin E.M.H. - 16 maart 2010
Aanbieding Nota 'Disengagement en deradicalisering van jihadisten in Nederland'
- 29754-186
Zie besluit hierboven.
V&J
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H.
Hirsch Ballin - 14 april 2010
Cijferoverzichten KLPD over linksactivisme en -extremisme, rechtsactivisme en extremisme en dierenrechtenactivisme en -extremisme - 29754-189
Zie besluit hierboven.
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 september 2010
Onderzoeksrapport ‘Salafisme in Nederland; Aard, omvang en dreiging’. Het
onderzoek is uitgevoerd door IMES van de Universiteit van Amsterdam in
samenwerking met het CBS, in opdracht van het WODC, op verzoek van de
NCTb - 29754-194
Zie besluit hierboven.
V&J

Nota van wijziging
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.P.H. Donner - 1 november 2010
Nota van wijziging - 32500-VII-4
Betrekken bij de verdere behandeling van de BZK-begroting 2011 (32500 VII).
V&J, I&A

10

22. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

23. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

24. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp
Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 januari 2010
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp - 32280
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek,
de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en
indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)
Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G.
- 30 december 2008
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect
onderscheid aan richtlijnterminologie) - 31832
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 december 2010 om 12.00 uur
OCW, V&J, VWS, SZW, EU

Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg,
wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten
Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de
provincies Gelderland en Utrecht
Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 december 2009
Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg,
wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en
Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies
Gelderland en Utrecht - 32241
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
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25. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

26. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar
Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 december 2009
Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar 32240
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de
Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene
pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling
van vergoedingen aan politieke ambtsdragers
Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G.
- 24 november 2009
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de
Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen
aan politieke ambtsdragers - 32221
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
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27. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

28. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

30. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen
aan politieke ambtsdragers
Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G.
- 24 november 2009
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan
politieke ambtsdragers - 32220
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Aanbieding rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,
Stuiveling S.J. - 15 maart 2010
Aanbieding rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 - 32341-1
Voor kennisgeving aannemen.
DEF, FIN, ELI, VWS
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,
S.J. Stuiveling - 4 mei 2010
Antwoorden op vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport
Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 - 32341-3
Voor kennisgeving aannemen.

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over
rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van BZK (VII)
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,
S.J. Stuiveling - 28 oktober 2010
Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over
rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van BZK (VII) - 32500-19
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de BZK-begroting
(32500 VII)

Reactie Golden Bytes met betrekking tot aanbesteding SMS-Gateway DigiD
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H.
Donner - 4 november 2010
Reactie Golden Bytes met betrekking tot aanbesteding SMS-Gateway DigiD 2010Z15952
Voor kennisgeving aannemen.
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31. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

32. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

33. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H.
Donner - 4 november 2010
Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven - 30696-34
De minister verzoeken de aangekondigde handreiking en modelverordening zo
spoedig mogelijk na het congres van het LOB aan de Kamer te zenden.

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de
Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in
overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van
werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 4 november 2010
Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de
Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming
brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren) - 32550
Advies Raad van State afwachten.

Toezending nota 'Afkalvend front, blijvend beladen: Extreemrechts en
rechts-extremisme in Nederland' opgesteld door de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H.
Donner - 2 november 2010
Toezending nota 'Afkalvend front, blijvend beladen: Extreemrechts en rechtsextremisme in Nederland' opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst - 30977-37
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
V&J

Wonen, wijken en integratie
34. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de
samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..)
Wetgeving - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23
december 2009
Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de
samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..) - 32271
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen
op 9 december te 12.00 uur.
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35. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

36. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

37. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

38. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

39. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders)
Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) - 31992
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen
op 16 december 2010 te 12.00 uur.
V&J

Juridisch onderzoek verbrede leerplicht
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 22 december 2009
Juridisch onderzoek verbrede leerplicht - 31143-75
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
VWS, OCW

Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 11 januari 2010
Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio - 2010Z00312
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Studentenhuisvesting
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 17 december 2009
Studentenhuisvesting - 32123-XVIII-60
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid
Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste
woonvormen
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 21 juli 2009
Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant
inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen
- 29549-51
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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40. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

41. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

42. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

43. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

44. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en
huisjesmelkerij van 4 september 2008
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8
juli 2009
Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij
van 4 september 2008 - 27926-140
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale
Hypotheekgarantie
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 12 mei 2009
Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale
Hypotheekgarantie - 31700-XVIII-83
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Voortgang Segregatienota
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 29 mei 2009
Voortgang Segregatienota - 31700-XVIII-84
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Rapport "Goede buren kun je niet kopen"
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 27 januari 2009
Rapport "Goede buren kun je niet kopen" - 31700-XVIII-62
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort.
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 14 oktober 2009
Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over
de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort. - 32123XVIII-9
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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45. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

46. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

47. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

48. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Beantwoording motie Heroverweging Remigratiewet (31700 XVIII, nr. 20 )
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 13 november 2009
Beantwoording motie Heroverweging Remigratiewet (31700 XVIII, nr. 20 )
- 32123-XVIII-29
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.

Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het
zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente
Charlois
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1
december 2009
Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde
transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois - 32123-XVIII56
Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op
korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de
Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige
brieven voor 2010 en 2011. Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de
minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het
kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen,
nota's en overige brieven. De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het
voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg
met de minister van BZK.
V&J, VWS

Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste
woonvormen (29549, nr. 32)
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 2
maart 2009
Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste
woonvormen (29549, nr. 32)
- 29549-50
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Tussenevaluatie 'Huur op Maat'
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 30 maart 2010
Tussenevaluatie 'Huur op Maat' - 27562-49
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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49. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

50. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

51. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

52. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

53. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Diverse onderwerpen Huwelijks- en gezinsmigratie
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 20 april 2010
Diverse onderwerpen Huwelijks- en gezinsmigratie - 32175-9
De commissie voor Immigratie en Asielbeleid verzoeken de behandeling over te
nemen
V&J

Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging
Vreemdelingenbesluit 2000 voor inwerkingtreding
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 9 september 2010
Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging Vreemdelingenbesluit
2000 voor inwerkingtreding - 32175-12
De commissie voor Immigratie en Asielbeleid verzoeken de behandeling over te
nemen
V&J

Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging
Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om
het dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 24 september 2010
Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging
Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het
dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren - 32175-13
De commissie voor Immigratie en Asielbeleid verzoeken de behandeling over te
nemen

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Bevolkingsdaling/krimp
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 28 juni 2010
Krimpexperimenten en onderzoeken - 31757-20
Bewindspersoon verzoeken om uiterlijk 31 januari 2011 een kabinetsvisie op het
onderwerp bevolkingsdaling/ krimp aan de Kamer te doen toekomen en daarbij
uitgebreid in te gaan op de gevolgen op verschillende beleidsterreinen en de
manier waarop zal worden omgegaan met de kansen en problemen die daaruit
voortkomen

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Voortgang Inburgering
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 12 augustus 2010
Voortgang inburgering 2010 en evaluatierapport Inburgering in Nederland 31143-84
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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54. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

55. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

56. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Huwelijks- en gezinsmigratie
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 9 september 2010
Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging Vreemdelingenbesluit
2000 voor inwerkingtreding - 32175-12
De commissie voor Immigratie en Asielbeleid verzoeken de behandeling over te
nemen
V&J
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 30 juni 2010
Voortgangsbrief huwelijks- en gezinsmigratie - 32175-10
De commissie voor Immigratie en Asielbeleid verzoeken de behandeling over te
nemen
V&J

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Financiele positie en
integriteit woningcorporaties
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 6 oktober 2010
Sectorbeeld voornemens woningcorporaties - 29453-170
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 1 juni 2010
Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties
- 29453-161
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 28 mei 2010
Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Bouwregelgeving en
brandveiligheid
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 12 juli 2010
Openstaande toezeggingen op het gebied van de bouwregelgeving - 28325-127
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 9 juni 2010
Rapport Constructieve Veiligheid Gevels - 28325-125
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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Zaak:

Besluit:

57. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

58. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

59. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 30 augustus 2010
Antwoorden op vragen van de commissie over de renovatie van portiekflats 27562-57
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen
woningbouw
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van
Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010
Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
OCW
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 31 mei 2010
Aanbieding onderzoek crisismaatregelen in enkele Europese lidstaten - 27562-54
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 24 september 2010
Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de
startersregeling - 32395-15
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
FIN

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Woningmarkt
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 1 april 2010
Reactie op position paper G32 'Naar een efficiëntere woningmarkt met doelgericht
beleid' - 27562-52
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Middelkoop van E. 22 maart 2010
Aanbieding kernpublicatie WoON 2009 "Het wonen overwogen" - 27562-48
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Ouderenhuisvesting
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 30 maart 2010
Aanbieding WoON themapublicatie 'Senioren op de Woningmarkt' - 27562-51
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
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60. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

61. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

62. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

63. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Energiebesparing gebouwde
omgeving
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 18 januari 2010
Reactie op de brief van de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking
(RWS) over het energielabel. - 30196-94
Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsvisie op energiebesparing en hem
verzoeken daarbij expliciet in te gaan op de energieprestatiecoëfficiënt
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 14 september 2010
Reactie op brief van Comité EnergyClaim inzake de reactie van het Comité
EnergyClaim m.b.t. VROM/WWI-beleid inzake engergiebesparing - 2010Z12878
Zie voorgaand besluit

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Verbrede leerplicht
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 22 december 2009
Juridisch onderzoek verbrede leerplicht - 31143-75
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
VWS, OCW

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Studentenhuisvesting
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop 28 mei 2010
Onderzoek studentenhuisvesting - 32123-XVIII-75
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 17 december 2009
Studentenhuisvesting - 32123-XVIII-60
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 11 januari 2010
Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio - 2010Z00312
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Gülenbeweging
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 24 september 2009
Reactie op de brief van de commissie voor WWI t.a.v. onderzoeksopzet
onderzoek internaten verbonden aan Gülenbeweging - 32123-XVIII-5
De minister BZK rappeleren over het onderzoeksopzet onderzoek internaten
verbonden aan Gülenbeweging.
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64. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

65. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

66. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

67. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Wonen en zorg
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 21 juli 2009
Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant
inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen
- 29549-51
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Onrechtmatige bewoning en
huisjesmelkers
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 12 mei 2009
Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale
Hypotheekgarantie - 31700-XVIII-83
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8
juli 2009
Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij
van 4 september 2008 - 27926-140
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: algemeen overleg Segregatie
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 29 mei 2009
Voortgang Segregatienota - 31700-XVIII-84
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. 27 januari 2009
Rapport "Goede buren kun je niet kopen" - 31700-XVIII-62
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel
voor een verzamel algemeen overleg).

Ongeplande activiteit WWI: werkbezoek bevolkingskrimp aan Zeeland
Brief derden - Aedes, vereniging van woningcorporaties te Hilversum - 18 juni
2009
Uitnodiging van Stichting Clavis voor werkbezoek i.h.k.v. de gevolgen van de
bevolkingskrimp aan Zeeuws-Vlaanderen d.d. 7 september 2009 - 2009Z11855
Overlaten aan individuele leden / fracties.

22

68. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

69. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

70. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Aanbieding onderzoeksrapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' en
de Monitor inburgeringsexamen in het buitenland
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H.
Donner - 2 november 2010
Aanbieding onderzoeksrapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' en de
Monitor inburgeringsexamen in het buitenland - 31143-85
De commissie voor Immigratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over
rapport bij het jaarverslag 2009 van het Programmaministerie voor WWI
(XVIII)
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,
S.J. Stuiveling - 20 oktober 2010
Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over
rapport bij het jaarverslag 2009 van het Programmaministerie voor WWI (XVIII)
- 32500-17
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de WWI-Begroting 2011
(32500 XVIII)

Nota van wijziging
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.P.H. Donner - 8 november 2010
Nota van wijziging - 32500-XVIII-5
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de WWI-Begroting 2011
(XVIII)

Algemeen
71. Agendapunt:
Noot:

Procedurevergadering commissie BiZa
Begrotingsbehandeling BiZa (BZK en WWI)
Besluit: De eerder door de commissies BZK en WWI genomen besluiten over de
begrotingsbehandeling handhaven. Dit leidt tot de volgende
begrotingsbehandeling:
1. Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur en
Gemeente- en Provinciefonds 2010 vindt plaats op maandag 15 november
2010 van 17.00-20.00 uur.
2. Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Overheidspersoneel 2011 vindt
plaats op maandag 15 november 2010 van 20.00-23.00 uur.
3. Plenaire behandeling van begroting Algemene Zaken (incl. begroting van
de Koning) vindt plaats in week 46 (16-18 november).
4. Plenaire behandeling van de begrotingen van BZK en WWI vindt
plaats in week 48 (30 november-2 december).
Er wordt met 2 sprekerslijsten gewerkt, één lijst voor de
woordvoerders BZK en één voor de woordvoerders WWI, voor zowel de
eerste als tweede termijn van de Kamer.
5. Plenaire behandeling van begroting Hoge Colleges van Staat/Kabinetten
van de Gouverneurs/Staten-Generaal vindt plaats in de week 48 (30
november-2 december).
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72. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

73. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

74. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

75. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

76. Agendapunt:
Noot:

Verzoek van Ambassade van Zuid-Afrika, namens delegatie Eastern Cape
Provincial Legislature, voor bijeenkomst met vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 november 2010
Brief derden - Ambassade van Zuid-Afrika (NL) te Den Haag - 22 oktober 2010
Verzoek van Ambassade van Zuid-Afrika, namens delegatie Eastern Cape
Provincial Legislature, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 november 2010 - 2010Z15294
Er wordt geïnventariseerd welke leden er aan het gesprek op 17 november 2010
aansluitend aan de plenaire begrotingsbehandeling zullen deelnemen.

Verzoek van Ambassade van Australië om informatie t.b.v. de organisatie
van het bezoek van de voorzitter Australische huis van afgevaardigden aan
Nederland
Brief derden - Ambassade van Australië (NL) te Den Haag - 1 november 2010
Verzoek van Ambassade van Australië om informatie t.b.v. de organisatie van het
bezoek van de voorzitter Australische huis van afgevaardigden aan Nederland 2010Z15608
Er wordt geïnventariseerd welke leden er aan het gesprek op 19 januari 2010
zullen deelnemen.

Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 2
november 2010
Notitie stemmen in het buitenland (onderzoek TK 2011) - 2010Z15706
Reeds doorgeleid aan de cie. Rijksuitgaven als voorstel van de cie. BiZa voor de
Toekomst- en onderzoeksagenda van de Tweede Kamer voor dit parlementaire
jaar.

EU-stafnotitie BIZA - Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011
Overig - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 5 november 2010
EU-stafnotitie BIZA - Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011 2010Z16056
Er zal onder de fracties worden geïnventariseerd wat de prioriteiten uit de lijst van
de notitie zijn
EU

Data geplande procedurevergaderingen BiZa 2010
De procedurevergaderingen van de cie. BiZa vinden plaats op donderdag om 10.3
uur. De komende vergaderingen vinden plaats op:
18 november, 2 december, 16 december 2010
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Rondvraag
77. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

78. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

79. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Verzoek om voortgangsbericht over de modernisering van de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA)
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen
(PvdA) - 10 november 2010
Verzoek om voortgangsbericht over de modernisering van de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) - 2010Z16359
De minister BZK verzoeken de commissie te informeren over de stand van zaken.

WWR-rapport wetgeving vingerafdrukken
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 11
november 2010
WWR-rapport wetgeving vingerafdrukken - 2010Z16563
De minister BZK kabinetsreactie vragen.

Leegstand kantoren
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) 11 november 2010
Leegstand kantoren - 2010Z16559
Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsvisie op de leegstand van kantoren
aan de Kamer te doen toekomen

Griffier:

M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2010A03486
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