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Besluitenlijst vorige vergadering(en)

Geen agendapunten
Brievenlijst

Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
1. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Besluit:
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
Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de
Nederlandse Staatscourant en op de website van de Tweede Kamer met als
sluitingsdatum donderdag 18 februari 2010.
Werkbezoek brengen aan het betrokken gebied op vrijdag 5 maart 2010.
Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 maart 2010 te 14:00
uur.

Brieven van de minister van AZ

Geen agendapunten

Brieven van de minister van BZK
2. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

3. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Instellen baten-lastendienst GBO.Overheid
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 17 december 2009
Beantwoording vragen commissie BZK over het instellen baten-lastendienst
GBO.Overheid - 32214-2
De commissie besluit in te stemmen met de instelling van een baten-lastendienst
GBO.overheid. Dit wordt voorgelegd aan de Kamer, waarna een termijn van twee
weken gaat lopen in het kader van de voorhangprocedure.
RU
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 10 november 2009
Vorming baten-lastendienst GBO.Overheid per 1 januari 2010 - 32214-1
De commissie besluit in te stemmen met de instelling van een baten-lastendienst
GBO.overheid. Dit wordt voorgelegd aan de Kamer, waarna een termijn van twee
weken gaat lopen in het kader van de voorhangprocedure.
RU

Verslag rapporteur Groenboek over een Europees burgerinitiatief
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Kalma P. (PvdA) - 13 januari
2010
Verslag van de rapporteur, houdende zijn bevindingen inzake het Groenboek over
een Europees burgerinitiatief (COM(2009)622) - 2010Z00528
Agenderen voor een overleg op korte termijn van leden van de betrokken
commissies met de rapporteur (19 januari 2010, 17.00 uur). Daarna wordt het
verslag van de rapporteur namens de commissie voorgelegd aan de Kamer.
EU, Verzoekschriften
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 22 december 2009
Kabinetsreactie Groenboek over een Europees burgerinitiatief - 30184-30
Agenderen voor een overleg van leden van de betrokken commissies met de
rapporteur. Daarna wordt het verslag van de rapporteur namens de commissie
voorgelegd aan de Kamer.
EU
EU-voorstel - Overig, Europese Commissie - 24 november 2009
Aanbieding rapport 'Groenboek Europees Burgerinitiatief' van de Europese
Commissie (COM(2009)622 definitief) - 2009Z22433
Agenderen voor een overleg van leden van de betrokken commissies met de
rapporteur. Daarna wordt het verslag van de rapporteur namens de commissie
voorgelegd aan de Kamer.
EU
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4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Reactie op verzoek commissie BZK om toelichting op uitspraken van de
Nationale ombudsman tijdens de Max van der Stoel lezing over
mensenrechten, een televisie uitzending van Buitenhof en het artikel "Een
verwijzing naar noodweer volstaat niet"
Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 12 januari 2010
Reactie op verzoek commissie BZK om toelichting op uitspraken van de
Nationale ombudsman tijdens de Max van der Stoel lezing over mensenrechten,
een televisie uitzending van Buitenhof en het artikel "Een verwijzing naar
noodweer volstaat niet" - 2010Z00446
Agenderen voor een openbaar gesprek met de Nationale ombudsman, zo mogelijk
eind januari 2010
Na het gesprek met de No in een volgende procedurevergadering bespreken of het
eerder afgesproken AO met de minister van BZK nog steeds gewenst is.
Ten behoeve van het gesprek de Nationale ombudsman verzoeken zijn
beschouwing over zijn positie t.o.v. de rechter, zoals weergegeven in bijlage 1,
aan te vullen met een beschouwing over art. 9.22 Awb.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter
G. - 13 januari 2010
Reactie op verzoek van de commissie voor BZK over relatie kabinet en Nationale
ombudsman - 31866-8
Agenderen voor het gesprek met de Nationale ombudsman
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering na het gesprek met de
Nationale ombudsman en dan bezien of het eerder afgesproken algemeen overleg
met de minister van BZK nog steeds gewenst is.

Brieven van de staatssecretaris van BZK

Geen agendapunten
Overig
5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Aanbieding rapport van de Nationale ombudsman n.a.v. de klacht van de
heer De Roy van Zuydewijn
Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 12 januari 2010
Aanbieding rapport van de Nationale ombudsman n.a.v. de klacht van de heer De
Roy van Zuydewijn - 2010Z00512
Voor kennisgeving aannemen en in dit geval niet ingaan op de mogelijkheid van
een briefing door de Nationale ombudsman

Rondvraag
6. Agendapunt:
Noot:

Voorstel om gesprek met de CTIVD op 27 januari 2009 te laten vervallen
Het gesprek op 27 januari 2010 met de CTIVD in nieuwe samenstelling laten
vervallen en de nadere kennismaking t.z.t. combineren met het gesprek over het
jaarverslag CTIVD over 2009.
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Griffier:

G.F.C. van Leiden

Activiteitnummer:

2009A05344
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