Den Haag, 21 juni 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

DEF
EU
I&W
KR
LNV
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni
2019

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

13
33, 35
20
14
34
24, 36

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 20 juni
2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 3 juni 2019
Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 20 juni 2019 2019Z00361
De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen overleg OntwerpNOVI in te plannen op woensdag 25 september 2019 van 10.00 uur tot 13.00
uur.
De terinzagelegging van de Ontwerp-NOVI vindt plaats van 20 augustus tot 30
september 2019. Het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (met zaak
2019Z12724) wordt besproken in de procedurevergadering BiZa van 4 juli
2019.
De commissie stelt voor om het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie
van de woningwet en het huurakkoord zo spoedig mogelijk na het zomerreces
en eerder dan 9 oktober 2019 in te plannen.
De commissie stemt in met het inplannen van een wetgevingsoverleg over
wonen en ruimte in het najaar van 2019 (WGO van 4 1/2 uur).
De commissie besluit om het algemeen overleg Woonfraude in te plannen op
donderdag 27 juni van 10.30 uur tot 12.30 uur. De convocatie ontvangt u
z.s.m.
Het voorstel van het lid Ronnes (CDA) om het VAO Bouwopgave zo mogelijk
nog vóór het zomerreces 2019 te laten inplannen wordt overgenomen.

Besluit:

Noot:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

In aanvulling op de besluitvorming in de procedurevergadering BiZa van 16 mei
2019 (zaak 2019Z09512) om de reactie van de minister BZK af te wachten over
haar reflectie op de uitzending van Monitor over burenoverlast, besluit de
commissie vandaag om een rondetafelgesprek burenoverlast te organiseren
medio september/ oktober over het onderwerp burenoverlast. De
initiatiefnemers zullen voor de procedurevergadering van 4 juli 2019 een
voorstel doen voor de opzet van dit rondetafelgesprek. Het algemeen overleg
burenoverlast zal op de lijst van ongeplande activiteiten worden gezet.
Het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koerhuis (VVD) over de
toekomst van gemeentelijke grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw wordt
ingepland op donderdag 10 oktober 2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Er zal een herziene planning komen met betrekking tot de nog in te plannen
algemeen overleggen na het zomerreces.

Algemene Zaken
3.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2018 35200-I-6
Desgewenst betrokken bij het verantwoordingsdebat op 6 juni 2019.

Besluit:

Binnenlandse Zaken
4.

Agendapunt:

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 juni 2019
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum) - 35200-VII-6
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Addendum departementaal jaarverslag 2018 Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 juni 2019
Addendum departementaal jaarverslag 2018 Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties - 35200-VII-5
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Beantwoording houdende vraag commissie over het Jaarverslag
overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de
Kiesraad 2018 (Kamerstuk 35200-IIB-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2019
Beantwoording van een vraag van de commissie over het Jaarverslag overige
Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018
- 35200-IIB-6
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene
Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-7
Agenderen voor het begrotingsoverleg dd. 20 juni 2019.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200VII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 - 35200-VII-8
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
(Kamerstuk 35200-VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-VII-9
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Besluit:

10.

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het
rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk
35200-VII-2)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-10
Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

Agendapunt:

Verslagen financieel toezicht 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 6 juni 2019
Verslagen financieel toezicht 2019 - 35000-B-12
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2020 onderdelen B
en C, Gemeentefonds en Provinciefonds.

Besluit:
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12.

13.

Agendapunt:

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met
de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 6 juni 2019
Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de
elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) - 35218
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 9 juli 2019 te 14.00 uur.

Agendapunt:

Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 juni 2019
Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD - 34588-83
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van
elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het
uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 1 oktober 2018
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische
identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het
basisregister reisdocumenten - 35047-(R2108)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juni 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35047-(R2108)-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR
Nota van wijziging - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juni 2019
Nota van wijziging - 35047-(R2108)-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR

Agendapunt:

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke
domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale
overheid)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 19 juni 2018
Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en
inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972
Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de
business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden
afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te
melden.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juni 2019
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34972-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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16.

Agendapunt:

Advisering Raad voor de rechtspraak, Hoge Raad en UWV over werklast
en kosten invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 13 juni 2019
Advisering Raad voor de rechtspraak, Hoge Raad en UWV over werklast en
kosten invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 2019Z12002
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees
Parlementsverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 14 juni 2019
Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees
Parlementsverkiezing - 2019Z12253
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Kiesrecht en desinformatie/ digitale
inmenging op 19 juni 2019.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 juni 2019
Voortgang interbestuurlijk programma (IBP) - 29362-279
Agenderen voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2020 (najaar
2019).

Besluit:

Wonen en Ruimtelijke Ordening
19.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over
terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 3 juni 2019
Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over
terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen - 29325-98
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke
Overleggen MIRT en over de voortgang in het MIRT

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 6 juni 2019
Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen
MIRT en over de voortgang in het MIRT - 35000-A-122
Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 25 september 2019 (zie ook de
besluitvorming bij agendapunt 2).
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Voortgang van het Kustpact

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 6 juni 2019
Voortgang van het Kustpact - 29383-326
Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 25 september 2019 (zie ook de
besluitvorming bij agendapunt 2).

Besluit:

22.

Agendapunt:

Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 juni 2019
Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) - 30196-651
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 27 juni 2019 te 14.00 uur.
Agenderen voor het algemeen overleg Energiebesparing/ evaluatie proeftuinen
Aardgasvrije wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) op 3 juli
2019.

Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en
hoogspanningsverbindingen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 12 juni 2019
Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) 29383-327
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 3 juli 2019.

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:

Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking
tot de bouwregelgeving

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 12 juni 2019
Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking tot de
bouwregelgeving - 32757-154
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg
Bouwregelgeving/risicovloeren.
VWS

Agendapunt:

Voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 12 juni 2019
Voortgang renovatie Binnenhof - 34293-77
De commissie doet het verzoek aan de staatssecretaris BZK om de
beantwoording van de inbreng schriftelijk overleg inzake renovatie Binnenhof zo
mogelijk op maandag 24 juni 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

25.

Besluit:
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26.

Agendapunt:

Afschrift van het besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen
grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Capelle aan den
IJssel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 13 juni 2019
Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Capelle aan den
IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de
Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke
problematiek (Wbmgp) - 33340-18
Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting d.d. 26
juni 2019.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Woondeal zuidelijke Randstad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 13 juni 2019
Woondeal zuidelijke Randstad - 32847-525
Betrokken bij het algemeen overleg Bouwopgave d.d. 19 juni 2019

Besluit:

Overig
28.

Agendapunt:

Stafnotitie DAO tbv inbreng feitelijke vragen eerste suppletoire
begrotingen die onder BZK vallen op dinsdag 11 juni om 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 11 juni 2019
Stafnotitie DAO tbv inbreng feitelijke vragen eerste suppletoire begrotingen die
onder BZK vallen op dinsdag 11 juni om 14.00 uur. - 2019Z11662
Reeds betrokken bij de inbrengen m.b.t. de suppletoire begrotingen d.d. 11 juni
2019.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda AO Kiesrecht/ Desinformatie en digitale
inmenging op 19 juni 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 11 juni 2019
Geannoteerde agenda AO Kiesrecht/ Desinformatie en digitale inmenging op 19
juni 2019 - 2019Z11760
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Kiesrecht en desinformatie/ digitale
inmenging d.d. 19 juni 2019.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake twee
onderzoeksrapporten m.b.t. het thema lokale democratie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken, E. Ziengs (VVD) - 22 mei 2019
Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake twee
onderzoeksrapporten m.b.t. het thema lokale democratie - 35000-VII-98
Agenderen voor het algemeen overleg (lokale) democratie/ demonstratie/
nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling op 27 juni 2019.

Besluit:
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Toegevoegde agendapunten
31.

Agendapunt:

Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v.
problematiek Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 17 juni 2019
Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v.
problematiek Huis voor klokkenluiders - 33258-42
De commissie besluit om voor het zomerreces een besloten gesprek van een
uur met de heer Van Zutphen (Nationale ombudsman) in te plannen over het
Huis voor Klokkenluiders. De convocatie voor deze activiteit ontvangt u zo
spoedig mogelijk.
De commissie besluit om de brief van J.H.M. C. te P. ook te betrekken bij het
dossier Huis voor Klokkenluiders.

Besluit:

Besluit:

Rondvraag
32.

Agendapunt:
Noot:

Voorstellen procedurevergaderingen najaar 2019
Besluit: de commissie stemt in met de voorgesteld data voor
de procedurevergaderingen BiZa in het najaar van 2019; te weten:
5 september, 26 september, 10 oktober , 31 oktober, 14 november, 28
november, 12 december en 19 december 2019; alle donderdagen van 11.30
uur tot 12.30 uur.
Besluit: er zal een voorstel door de ambtelijke staf worden uitgewerkt voor
een mogelijke aanpassing / splitsing van de procedurevergaderingen op basis
van woordvoerderschappen.

33.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om een reactie te vragen
aan de minister BZK over de berichtgeving 'Amsterdam, Barcelona,
Berlijn en Parijs eisen steun EU in strijd tegen Airbnb'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders
(GroenLinks) - 20 juni 2019
Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om een reactie te vragen aan de
minister BZK over de berichtgeving 'Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Parijs
eisen steun EU in strijd tegen Airbnb' - 2019Z12726
De commissie stemt in met het voorstel van het lid Smeulders (GroenLinks) om
een reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving dat steden de
steun van de EU eisen in strijd tegen Airbnb.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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34.

Agendapunt:

Uitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de
commissie BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de
voorbereidingsgroep PAS te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de
invulling van het rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de
Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 18 juni 2019
Uitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de commissie
BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de voorbereidingsgroep PAS
te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de invulling van het
rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de Raad van State over het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 2019Z12463
De leden Van Eijs (D66) en Ronnes (CDA) melden zich aan om namens de
commissie BiZa samen met de voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof
(PAS) van de commissie LNV te komen tot een breed gedragen voorstel voor
een nog te plannen rondetafelgesprek PAS (in het najaar van 2019).
LNV

Besluit:

Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Voorstel van het ministerie BZK voor het organiseren van een
werkbezoek aan Brussel voor de leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 20 juni 2019
Voorstel van het ministerie BZK voor het organiseren van een werkbezoek aan
Brussel voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 2019Z12848
De commissie besluit om op het voorstel in te gaan op voorwaarde dat in de
inhoudelijke uitwerking van het werkbezoek rekening wordt gehouden met de
relevantie van de onderwerpen/ thema's zoals bijvoorbeeld desinformatie (en
alle ontwikkelingen op de dossier). Dit agendapunt wordt aangehouden tot er
een concreet plan is uitgewerkt.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Bosma (PVV) om een uitvraag te doen bij het
Nationaal Comité 4 en 5 mei tot het ontvangen van een jaarverslag
2018 (indien dit beschikbaar is) en het regulier ontvangen van alle
jaarverslagen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. (Martin) Bosma
(PVV) - 20 juni 2019
Voorstel van het lid Bosma (PVV) om een uitvraag te doen bij het Nationaal
Comité 4 en 5 mei tot het ontvangen van een jaarverslag 2018 (indien dit
beschikbaar is) en het regulier ontvangen van alle jaarverslagen. - 2019Z12852
De commissie stemt in met het voorstel en zal via schriftelijke wijze informeren
bij het Comité 4 en 5 mei of er een jaarverslag 2018 voorhanden is.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Noot:

Mededeling van het lid Smeulders (GroenLinks) tot het mogelijk
aandragen van suggesties ten behoeve van het nog te plannen
rondetafelgesprek woon en zorg voor ouderen, dat de commissie VWS
gaat organiseren.
Besluit: Mogelijk suggesties voor het nog te organiseren rondetafelgesprek
over woon en zorg voor ouderen kunnen desgewenst bij de leden Smeulders
(GroenLinks) of Ronnes (CDA) worden aangedragen. Voor nadere informatie
m.b.t. de besluitvorming over dit rtg zie ook de pv VWS van 19 juni 2019
en/of zaak 2019Z12132).
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Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2018A05645
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