Den Haag, 8 november 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):
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Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het
financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van
Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17
mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen
van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU
2017, L 132)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 oktober 2018
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel
toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn
2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) 35058
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 november 2018.
FIN

Agendapunt:

Wijzigingswet meldkamers

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 oktober
2018
Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet
ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers
(Wijzigingswet meldkamers) - 35065
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 december 2018.
Voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag zal een technische briefing
worden gepland over de vernieuwing van C2000 en de wijzigingswet
meldkamers.
VWS, DEF

Besluit:

2.

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 mei 2018
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en
(dertigleden)debatten - 2018Z09340
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid
4.

Agendapunt:

Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10
september 2018
Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid - 26643558
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Voorbereiding meerjarige aanpak administratieve lastenvermindering
in de opsporing

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16
oktober 2018
Voorbereiding meerjarige aanpak administratieve lastenvermindering in de
opsporing - 29628-816
Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Afdoening OM informatieverzoek NRC Media m.b.t. inzet
dwangmiddelen bij journalisten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
oktober 2018
Afdoening OM informatieverzoek NRC Media inzake inzet dwangmiddelen bij
journalisten - 32827-145
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beleidsreactie op aanbevelingen commissie WODCIII (Verhulp)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23
oktober 2018
Beleidsreactie op aanbevelingen commissie WODCIII (Verhulp) - 28844-157
Betrekken bij het plenaire debat over de rapporten inzake het WODC.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over EUvoorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en
oprichting cybersecurity kenniscentrum

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24
oktober 2018
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over EU-voorstellen
Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting
cybersecurity kenniscentrum - 2018Z19080
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over
de stand van zaken op het MH17 dossier

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
oktober 2018
Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over de
stand van zaken op het MH17 dossier - 2018Z19126
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht “OM:
terroristische aanslag Nederland voorkomen, zeven mannen
aangehouden”

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25
oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over het bericht “OM: terroristische
aanslag Nederland voorkomen, zeven mannen aangehouden” - 29754-470
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorisme op 8 november 2018.
De duur van het algemeen overleg wordt met een half uur verlengd.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Plan van aanpak 'Verbetering centrale sturing en beheersing
informatiebeveiliging ministerie van Justitie en Veiligheid’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Plan van aanpak 'Verbetering centrale sturing en beheersing
informatiebeveiliging ministerie van Justitie en Veiligheid’ - 35000-VI-6
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Toestemming deelname technische briefing rapporteurs J&V-begroting

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Toestemming deelname technische briefing rapporteurs J&V-begroting 2018Z19266
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Nadere informatie inzake de zaak Poch

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Nadere informatie inzake de zaak Poch - 35000-VI-7
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan een technische briefing over ondermijning
en informatie-uitwisseling

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Toestemming deelname aan een technische briefing over ondermijning en
informatie-uitwisseling - 2018Z19310
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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15.

Agendapunt:

Evaluatieverslag Europees beleid inzake preventie en bestrijding van
milieucriminaliteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Evaluatieverslag Europees beleid inzake preventie en bestrijding van
milieucriminaliteit - 22343-285
Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.
EU

Agendapunt:

Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
oktober 2018
Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2019 - 35000-VI-8
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.

Besluit:

16.

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Counterterrorism evaluation,
taking stock and looking ahead’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
oktober 2018
Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Counterterrorism evaluation, taking
stock and looking ahead’ - 29754-471
Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorisme op 8 november 2018.

Agendapunt:

Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
oktober 2018
Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied - 33576-138
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie
en Veiligheid voor het jaar 2019.
LNV

Agendapunt:

Arrestatie Syriër op verdenking van terroristische misdrijf

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
oktober 2018
Arrestatie Syriër op verdenking van terroristische misdrijf - 19637-2429
Agenderen voor het algemeen overleg over terrorisme op 8 november 2018.

Agendapunt:

Reactie op Onderzoekscommissie WODC-I

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31
oktober 2018
Reactie op Onderzoekscommissie WODC-I - 28844-159
Betrekken bij het plenaire debat over de rapporten inzake het WODC.

Agendapunt:

Brochure integriteit

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
november 2018
Brochure integriteit - 28844-158
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

20.

21.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018-2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
november 2018
Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018-2020 - 29628-817
Agenderen voor het algemeen overleg over de politie (personeel) op 29
november 2018.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over pakkans en
ophelderingspercentage

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1
november 2018
Beantwoording vragen commissie over pakkans en ophelderingspercentage 33173-13
Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8
november 2018.

Besluit:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming
24.

Agendapunt:

Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 oktober 2018
Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid - 26643-570
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
digitalisering.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC
Handelsblad d.d. 21 september 2018 dat de Adviescommissie
afgesloten strafzaken (ACAS) meestal negatief adviseert

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC Handelsblad d.d.
21 september 2018 dat de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS)
meestal negatief adviseert - 29279-463
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Staat
wil deal met Volkert van der Graaf’

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over het bericht ‘Staat wil deal met
Volkert van der Graaf’ - 29279-464
De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht wanneer het
wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidsstelling naar de
Kamer wordt gestuurd.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

WODC- rapport 'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor'
(eerste editie)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 1 november
2018
WODC- rapport 'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor'(eerste
editie) - 31753-154
Agenderen voor het algemeen overleg over politie (personeel) op 29 november
2018.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
strafrechtelijke onderwerpen.

Besluit:
Besluit:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
28.

Agendapunt:

Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17
oktober 2018
Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met juni 2018 19637-2426
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
Algemeen overleg plannen.

Besluit:

29.

30.

31.

Agendapunt:

Plan van aanpak Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid over
terugkeerproces Armeense kinderen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 18
oktober 2018
Plan van aanpak Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid over
terugkeerproces Armeense kinderen - 19637-2427
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Agendapunt:

Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 19
oktober 2018
Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra - 33042-32
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Agendapunt:

Landgebonden asielbeleid Syrië

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22
oktober 2018
Landgebonden asielbeleid Syrië - 19637-2428
Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Besluit:
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Europese aangelegenheden
32.

Agendapunt:

Parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen
Migratievoorstellen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17
oktober 2018
Parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen Migratievoorstellen
COM (2018) 631, 633, en 634 - 35048-2
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling voorstel uitbreiding bevoegdheden Europees
Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Fiche: Mededeling voorstel uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar
Ministerie - 22112-2707
Agenderen voor het algemeen overleg op 5 december 2018 over de JBZ-Raad
op 6 en 7 december 2018 in Brussel.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Fiche: Verordening ter voorkoming van de verspreiding van online
terroristische inhoud

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Fiche: Verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische
inhoud - 22112-2706
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud EUvoorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en
oprichting cybersecurity kenniscentrum op 1 november 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Europese Grens- en Kustwacht

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 oktober 2018
Fiche: Verordening Europese Grens- en Kustwacht - 22112-2715
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 31 oktober 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening EU-Asielagentschap, gewijzigd voorstel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 oktober 2018
Fiche: Verordening EU-Asielagentschap, gewijzigd voorstel - 22112-2716
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 31 oktober 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: Terugkeerrichtlijn, herziening

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 oktober 2018
Fiche: Terugkeerrichtlijn, herziening - 22112-2717
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud
migratievoorstellen op 31 oktober 2018.
EU

Besluit:

35.

Besluit:

36.

Besluit:

37.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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38.

Agendapunt:

Fiche: Verordening voor oprichting van het Europees kenniscentrum
voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Fiche: Verordening voor oprichting van het Europees kenniscentrum voor
industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het
netwerk van nationale coördinatiecentra - 22112-2705
Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud EUvoorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en
oprichting cybersecurity kenniscentrum op 1 november 2018.
EU, EZK

Agendapunt:

Stafnotitie - Schriftelijke vragen JPSG Europol

Zaak:
Besluit:

EU-voorstel - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 1 november 2018
Stafnotitie - Schriftelijke vragen JPSG Europol - 2018Z19725
De commissie stemt in met het doorgeleiden van een aantal vragen, eerder
mondeling gesteld tijdens de JPSG-vergadering op 25-26 september, naar
Europol met het verzoek tot een nader schriftelijk antwoord.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 1 november 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 1 november 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 1 november 2018 - 2018Z19793
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten
behoeve van het algemeen overleg op 5 december 2018 over de JBZ Raad op 6
en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en
vreemdelingenbeleid) te informeren over de stand van zaken inzake de
uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en
welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018)
719.
De EU-specialist zal de commissie nader informeren over de inhoud van de
'COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixteenth Progress Report
towards an effective and genuine Security Union List of legislative initiatives'.
EU

Besluit:

39.

40.

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig (openbaar)
41.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 18 oktober 2018
Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen - 2018Z18968
De inbrengtermijn voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6
december 2018. De bewindspersonen zullen worden verzocht uiterlijk
donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur de nota’s naar aanleiding van het
verslag aan de Kamer te sturen. De plenaire behandeling volgt in week 51:
dinsdag 18 december – donderdag 20 december 2018.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Stafnotitie - Afrondingsnotitie informele voorbereidingsgroep Evaluatie
Politiewet 2012

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 1 november 2018
Stafnotitie - Afrondingsnotitie informele voorbereidingsgroep Evaluatie
Politiewet 2012 - 2018Z19678
1. De commissie stemt in met het opheffen van de informele
voorbereidingsgroep Evaluatie Politiewet 2012.
2. De commissie stemt in met het voorstel de commissievoorzitter te
verzoeken een plenair debat aan te vragen namens de commissie over de
kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Kuijken, te houden nog
voor het kerstreces van 2018 en met een uitbreiding van de spreektijd.
3. De commissie stemt in met het voorstel het ongeplande algemeen overleg
over de evaluatie van de Politiewet 2012 geen doorgang te laten vinden.

Besluit:

Rondvraag
43.

Agendapunt:

Verzoek om besloten gesprek inzake onderzoek naar de
vuurwerkwerkramp in Enschede in 2000

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak
(SP) - 29 oktober 2018
Verzoek om besloten gesprek inzake onderzoek naar de vuurwerkwerkramp in
Enschede in 2000 - 2018Z19316
Er zal een besloten gesprek worden gepland naar aanleiding van een nieuw
rapport over de vuurwerkramp in Enschede.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek inzake werkbezoek aan het Hof in Straatsburg

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 1
november 2018
Verzoek inzake bezoek aan het Hof - 2018Z19679
De commissie stemt in met het voorstel tot het organiseren van een
werkbezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
eventueel gecombineerd met een bezoek aan het Hof van Justitie in
Luxemburg. De leden Van Oosten (VVD0-fractie) en Groothuizen (D66-fractie)
zullen ten behoeve van een volgende procedurevergadering een opzet voor het
werkbezoek voorbereiden.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Verzoek om rondetafelgesprek inzake handhaving

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 6 november 2018
Verzoek om rondetafelgesprek inzake handhaving - 2018Z20157
De ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zullen worden verzocht de Kamer ten behoeve van de
behandeling van de Evaluatie van de Politiewet 2012 te informeren over de
taken en bevoegdheden van de verschillende bijzondere opsporingsambtenaren
(boa’s) binnen het handhavingsdomein en daarbij ook aan te geven welke
gevolgen dit heeft voor de lokale inbedding van de politie.

Besluit:
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Brievenlijst
46.

Agendapunt:

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

Overig (besloten)
47.

Agendapunt:

Jaarplanning Veiligheidsregio's

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 oktober 2018
Stafnotitie - Voorstel kennisbehoefte veiligheidsregio's - 2018Z19579
1. De commissie stemt in met het vormen van een informele
voorbereidingsgroep ‘veiligheidsregio’s’ die een voorstel doet aan de
commissie over de gewenste kennis- en informatieversterking en de wijze
en termijn waarop zij dat wil realiseren.
2. Via e-mail zal worden geïnventariseerd welk lid, naast het lid Den Boer
(D66-fractie) wenst deel te nemen aan deze informele voorbereidingsgroep.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Jaarplanning Politieacademie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 oktober 2018
Stafnotitie - Voorstel kennisbehoefte Politieacademie - 2018Z19582
Aangehouden tot een volgende procedurevergadering, na het plaatsvinden van
het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor >
vertrouwen in > blauw op straat” en het algemeen overleg over de politie
(personeel).

Besluit:

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2018A02257
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