5
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan
de agenda van de Kamer:
- Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene
regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke
domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet
digitale overheid) (35868);
- Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met
de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag
(verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) (35871);
- Wijziging van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming en enige andere wetten in verband met de herschikking van de Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de
Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en
betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
(PbEU 2019, L 178) (35888);
- Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van
de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening
naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915);
- Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening
grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken (35935);
- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast
te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of
waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van
interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank
of beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr.
2014/59/EU alsmede ter uitvoering van Verordening (EU)
nr. 806/2014 (35945).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn
komen te vervallen: 25295-1209; 32827-225; 29628-1037;
29628-1040; 29826-113; 35123-24; 29279-566; 29544-997;
31015-188; 28844-212; 33552-76; 35570-VI-55; 35665-8;
32043-563; 27925-831; 25295-1447; 32813-700; 35420-336;
32813-746; 32813-747.
Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende
door hen ingediende motie opnieuw aan te houden: 3574217.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2021Z21862; 33118-204; 31015-237;
30175-391; 35925-XII-58; 28684-668; 35925-XII-4; 32813-872;
22112-3223; 29398-970; 29398-969; 29398-968; 29398-964;
29398-965; 29398-966; 29398-967; 29398-961; 29398-957;
29398-954; 29398-953; 29398-944; 32646-44; 32813-864;
27625-554; 35925-VII-51; 32317-720; 32317-722; 24587-812;
32706-83; 19637-2783; 19637-2781; 24804-181.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.

Ik stel voor hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-Bontenbal/Hagen (21501-08, nr. 841), de aangehouden motie-Nijboer c.s. (35420, nr. 433) en de aangehouden motie Maatoug c.s. (35420, nr. 448).
Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van de Tweede Kamerleden Agnes Mulder en
Omtzigt tot plaatsvervangend lid van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa.
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat
over de strijd om de ruimte in Nederland de termijn voor
toekenning is verlengd.
Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt
het tweeminutendebat Wijziging van het Omgevingsbesluit
(33118, nr. 206) van de agenda afgevoerd.
Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft de daarbij
ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn
goedgekeurd: 25295-1519; 28089-207; 33118-202; 33118195; 33542-46; 35434-18.
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