Den Haag, 15 juni 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie
20-06-2018 Algemeen overleg BRP
21-06-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/
Woningcorporaties
26-06-2018 WGO Verantwoordingsstukken 2017 Hfst VII, XVIII, B en C
27-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Gesprek i.z. Jaarverslag 2017 RvS en vacaturevervulling
03-07-2018 Gesprek Gesprek met de European Commission against Racism
and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa inzake Discriminatiebeleid
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme
over te nemen en vast te leggen in wetgeving
12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken'
Overijssel
Ongeplande activiteiten van de commissie
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp

Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Kiesrechtzaken
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
Algemeen overleg Sociaal domein
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam i.z. preventie (integriteit openbaar
bestuur)
Gesprek Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op
preventie (integriteit openbaar bestuur)
Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Technische briefing GRECO I - IV
Notaoveleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van
de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Werkbezoek aan de Kiesraad (met Cie. Geloofsbrieven)
Rondetafelgesprek brandgevaarlijkheid gevelplaten (zie a.p. 33)
Besluit: de commissie besluit om de minister voor het AO een actualisatie te
vragen m.b.t. de Nationale woonagenda 2018 - 2020.
Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Nationale
woonagenda 2018 - 2020 na het zomerreces in te plannen (AO van 2 uur).
Besluit: de voorbereidingsgroep thema integreit openbaar bestuur zal na het
zomerreces met nadere afspraken/ voorstellen komen in het kader van de nog
in te plannen activiteiten.

Algemene Zaken
3.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet
van de Koning 2017 (Kamerstuk 34950-I)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 4 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-I-5
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Slotwetten en
verantwoordingsstukken.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken
(III) (Kamerstuk 34950-III-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 4 juni 2018
Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) 34950-III-5
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Slotwetten en
verantwoordingsstukken.

Besluit:
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Binnenlandse Zaken
5.

Agendapunt:

Meicirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 31 mei 2018
Meicirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds - 34775-B-16
Desgewenst betrekken bij de begroting 2019 Hfst VII, B en C.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Nadere antwoorden op vragen commissie inzake informatie over het
besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen
Nederland te starten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 22 mei 2018
Nadere antwoorden op vragen commissie inzake informatie over het besluit van
de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten 29453-477
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling en richtlijn versterking van bescherming
klokkenluiders op EU-niveau

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juni 2018
Fiche: Mededeling en richtlijn versterking van bescherming klokkenluiders op
EU-niveau - 22112-2574
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Fiche: Herziening van de Europese richtlijn hergebruik van
overheidsinformatie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juni 2018
Fiche: Herziening van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie
- 22112-2577
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand
gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van
het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en
de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling
houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende
een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging
van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 juni 2018
Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen
Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake
beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage
tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de
Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake
beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) -
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Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Kabinetsstandpunt inzake de aanpassing van de vermogensnorm voor
de kwijtschelding van de lokale heffingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Kabinetsstandpunt inzake de aanpassing van de vermogensnorm voor de
kwijtschelding van de lokale heffingen - 32315-12
Voor kennisgeving aangenomen.
I&W, FIN, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge
Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Kamerstuk
34950-IIB-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges
van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 - 34950-IIB-5
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Slotwetten en
verantwoordingsstukken.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Kamerstuk 34950VII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 - 34950-VII-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de verantwoordingsstukken op 26
juni 2018.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds
2017 (Kamerstuk 34950-B-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds 2017 34950-B-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg BiZa over de verantwoordingsstukken
op 26 juni 2018.

Besluit:

14.

34958
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 juni 2018 te 14:00 uur.
DEF, BuZa

Agendapunt:

Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 8 juni 2018
Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 - 33147-4
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op donderdag 28 juni 2018 te 14:00 uur.

Besluit:
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15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de interne werkwijze van de Raad
van State en de betrokkenheid van de Kamer bij de benoeming van de
vice-president

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 8 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over de interne werkwijze van de Raad van State
en de betrokkenheid van de Kamer bij de benoeming van de vice-president 34775-IIB-7
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (achttiende tranche)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 8 juni 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
(achttiende tranche) - 32127-230
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op donderdag 28 juni 2018 te 14:00 uur.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 8 juni 2018
Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017 - 26643-538
Agenderen voor het algemeen overleg digitale overheid.

Besluit:

18.

Agendapunt:

CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken
bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 12 juni 2018
CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke
aangelegenheden door de AIVD en MIVD - 29924-166
Agenderen voor het algemeen overleg IVD (in te plannen na het zomerreces
2018).
De CTIVD zal worden gevraagd of zij bereid is over rapport 58 een besloten
technische briefing te verzorgen. Als dat het geval is, zal schriftelijk worden
geïnventariseerd of voldoende leden in de gelegenheid zijn deel te nemen.
DEF

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Wonen en Ruimtelijke Ordening
19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 31 mei 2018
Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen - 28325173
Agenderen voor een algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren.
De commissie besluit de minister van BZK voor de derde keer te verzoeken de
Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over het behandeltraject inzake de
wetgeving kwaliteitsborging voor het bouwen.

Besluit:
Besluit:
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20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire
leennormen werkwijze zonder overgangstermijn

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 25 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen
werkwijze zonder overgangstermijn - 32847-382
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende
wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het
distributienet voor gas (Kamerstuk 32757-146)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging
van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas 32757-147
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Kingspan Insulation NV
over het door CE Delft in opdracht van Kingspan Insulation NV
opgestelde rapport "Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door
hoogwaardige isolatie van leidingen"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over de brief van Kingspan Insulation NV over
het door CE Delft in opdracht van Kingspan Insulation NV opgestelde rapport
"Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van
leidingen" - 2018Z10289
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

23.

24.

Agendapunt:

Reactie verzoek commissie over een brief van de firma Duofor te
Dongen over CE-markering en private keurmerken op bouwproducten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 juni 2018
Reactie verzoek commissie over een brief van de firma Duofor te Dongen over
CE-markering en private keurmerken op bouwproducten - 32757-148
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Agendapunt:

Reactie op burgerbrief over toezicht op erfpacht van dhr. S te R.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 juni 2018
Reactie op burgerbrief over toezicht op erfpacht van dhr. S te R. - 2018Z10377
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op
de brief aangaande de verkoop van bloot eigendom van
erfpachtgronden op de Waddeneilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
aangaande de verkoop van bloot eigendom van erfpachtgronden op de
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Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)
(Kamerstuk 34950-XVIII-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34950XVIII-7
Agenderen voor het wetgevingsoverleg BiZa over de verantwoordingsstukken
op 26 juni 2018.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Wonen en
Rijksdienst 2017 (Kamerstuk 34950-XVIII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst
2017 - 34950-XVIII-6
Agenderen voor het wetgevingsoverleg BiZa over de verantwoordingsstukken
op 26 juni 2018.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet
Wonen en Rijksdienst 2017 (Kamerstuk 34950-XVIII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-XVIII-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg BiZa over de verantwoordingsstukken
op 26 juni 2018.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Met redenen omkleed advies inzake de toepassing van de richtlijn
energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 6 juni 2018
Met redenen omkleed advies inzake de toepassing van de richtlijn
energieprestatie van gebouwen (EPBD) - 30196-602
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Waddeneilanden - 29659-149
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
LNV

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over het bericht
‘Huurder slechter af dan koper’

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 6 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 29 mei 2018, over het bericht ‘Huurder slechter af dan
koper’ - 32847-404
Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting /
Woningcorporaties.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de actuele stand van zaken ATAD en
woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 8 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over de actuele stand van zaken ATAD en
woningcorporaties - 32847-406
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Aanbieden van een vertrouwelijke technische briefing over sanering
Woningstichting Geertruidenberg ( WSG)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 juni 2018
Aanbieden van een vertrouwelijke technische briefing over sanering
Woningstichting Geertruidenberg ( WSG) - 2018Z10980
De commissie besluit om het aanbod te accepteren en een technische briefing
voor het zomerreces te organiseren. Er zal navraag worden gedaan of deze
activiteit in de openbaarheid kan plaatsvinden. De leden worden over het
resultaat van deze navraag schriftelijk geïnformeerd.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek brandgevaarlijke gevelplaten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 12 juni 2018
Rondetafelgesprek brandgevaarlijke gevelplaten - 2018Z11073
De commissie stemt in het met voorstel tot het inplannen van een
rondetafelgesprek over brandgevaarlijke gevelplaten na het zomerreces. Een
convocatie hiervoor wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis
(VVD) - 31 mei 2018
Voorstel rondetafelgesprek Brandgevaarlijke gevelplaten - 2018Z10096
Ter informatie.

Overig
34.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van
voorstellen aan de Kamer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 juni 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen
aan de Kamer - 2018Z10763
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 juni 2018
Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten - 22112-2585
De Commissie besluit de Kamer voor te stellen een behandelvoorbehoud te
plaatsen bij dit voorstel.

Besluit:

35.

Besluit:

Besluit:

De commissie besluit om voor het zomerreces 2018 een algemeen overleg
inzake het fiche Verordening Biometrie op identiteitskaarten in te plannen (duur
AO 1 uur).
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Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 april 2018
EU-notitie inzake behandelvoorstel prioritair EU-voorstel biometrie in
identiteitskaarten COM (2018) 212 - 2018Z07782
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 31 mei 2018
Behandeling van de Monitor Brede Welvaart - 2018Z10088
Desgewenst betrekken bij het WGO over de verantwoordingsstukken BiZa op 26
juni 2018.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

36.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
mei 2018
Monitor Brede Welvaart - 34298-23
Desgewenst betrekken bij het WGO over de verantwoordingsstukken BiZa op 26
juni.
EZK

Toegevoegde agendapunten
37.

Agendapunt:

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

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 19 september
2016
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 - 34542
Aanmelden voor plenaire behandeling met het verzoek de 1e termijn Kamer zo
mogelijk nog voor het zomerreces in te plannen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

38.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman
(VVD) - 12 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34542-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Tweede compliance rapport over de implementatie van de
aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie
en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak
en het Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 13 juni 2018
Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van
de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van
integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie 34775-VI-105
De brief ter kennis brengen van het Presidium met het verzoek aandacht te
schenken aan de aanbevelingen die de Tweede Kamer betreffen (aanbeveling I
en III) en over evt. acties de GRECO te informeren en de commissie BiZa
hiervan op de hoogte te stellen.T.z.t kan deze brief desgewenst worden
betrokken bij de technische briefing GRECO I - IV die is voorzien.

Besluit:

9

39.

Volgcommissie(s):

J&V

Agendapunt:

Behandeling van de Raming 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 25 april 2016
Toepassing van artikel 68 Grondwet - 28362-8
Agenderen voor een algemeen overleg Toepassen artikel 68 dat voor het
zomerreces ingepland wordt (duur AO 2 uur).

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 13 januari 2017
Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68
Grondwet - 28362-10
Agenderen voor het algemeen overleg Toepassen artikel 68.
J&V, SZW

Rondvraag
Geen agendapunten

Griffier:

F.M.J. Hendrickx

Activiteitnummer:

2017A04276
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