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Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 29 april
2021
Verzoek van het lid Agema om het WGO wetsvoorstel tijdelijke wet covid-19 te
laten plaatsvinden (met stemmingen) op woensdag 12 mei a.s - 2021Z07184
Dat betekent:
•Er onvoldoende steun is om het wetgevingsoverleg in te plannen op 12 mei.
•Het wetgevingsoverleg wordt ingepland op donderdag 6 mei, van 10:00 tot
22.00 uur. Als uiterlijk maandag a.s. om 14.00 uur blijkt dat een coronadebat
wordt ingepland op donderdag 6 mei dan zal het wetgevingsoverleg ingepland
worden op dinsdag 4 mei, van 10:00 tot 16.00 uur en op donderdag 6 mei, van
10:00 tot 13:00 uur (in verband met aanvang plenaire coronadebat). Het
wetgevingsoverleg zal daarmee in deze variant ten hoogste 9 uur kunnen
beslaan.
•De commissie zich nog zal beraden of het mogelijk/wenselijk is een technische
briefing update corona in te plannen en wanneer deze kan plaatsvinden.
•De fungerend voorzitter de Kamer namens de commissie zal verzoeken om op
donderdagavond 6 mei over beide wetsvoorstellen te stemmen.
Op de emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, D66,
CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, CU, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1.

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

De fracties van SP, PvdD, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 steunden het voorstel
van het lid Agema (PVV) om het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel
Tijdelijke wet covid-19 te plannen op 12 mei a.s. (inclusief stemmingen)
De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GL en CU steunen het voorstel niet, en
spreken de voorkeur voor behandeling uit op donderdag 6 mei (inclusief
stemmingen). Mocht er een coronadebat worden ingepland op die donderdag,
dan wensen zij het wetgevingsoverleg te voeren op dinsdag 4 mei tot uiterlijk
16.00 uur.
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