Den Haag, 23 februari 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23
februari 2017

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie
23-02-2017 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Veldman tot
wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering
van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker
(TK 34542)
Ongeplande activiteiten van de commissie
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De
herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg (Antwoorden op nadere vragen
commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet, De controle van de
jaarrekening van gemeenten)
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Gesprek inzake de SER-agenda voor de stad
Technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Binnenlandse Zaken
3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 14 februari 2017, over een benoeming bij de
Raad van State

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 15 februari 2017
Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 februari 2017, over een benoeming bij de Raad van
State - 34550-IIB-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Afspraken met gemeenten en de Kiesraad over berekenen uitslag
komende verkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 15 februari 2017
Afspraken met gemeenten en de Kiesraad over berekenen uitslag komende
verkiezing - 31142-56
(Desgewenst) betrokken bij VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 op 16
februari jl.

Besluit:

Overig
5.

Agendapunt:

Eindverslag Rapporteur Kiesakte

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 21 februari 2017
Eindverslag Rapporteur Kiesakte - 2017Z02889
De heer Taverne geeft een toelichting op het verslag en adviseert de nieuwe
Kamer om opnieuw een rapporteur aan te stellen op dit dossier. Het Verslag zal
na de verkiezingen opnieuw worden geagendeerd ten behoeve van
besluitvorming door de nieuwe commissie BiZa.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees,
Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de
parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 februari
2017
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij,
Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire
enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet - 34683
Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en
de reactie van de indieners daarop, zal zijn ontvangen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Aanbiedingsbrief tijdelijke commissie evaluatie Wet op de
parlementaire enquête

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de tijdelijke commissie
Evaluatie WPE, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 februari 2017
Aanbiedingsbrief tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire
enquête - 33812-3
Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van het Voorstel van wet van de
leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van
Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in
verband met de evaluatie van deze wet. (TK 34683)

Besluit:

2

Rondvraag
8.

Agendapunt:

Afscheidsdiner voor vertrekkende leden commissie Binnenlandse Zaken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 23 februari 2017
Afscheidsdiner voor vertrekkende leden commissie Binnenlandse Zaken 2017Z03163
Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd wie wil deelnemen aan het
afscheidsdiner voor vertrekkende leden en welk tijdstip daarvoor het meest
geschikt is.

Besluit:

Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2017A00549
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