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Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden.
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:
- het tweeminutendebat Duurzaam vervoer, met als eerste
spreker het lid Thijssen van de PvdA;
- het tweeminutendebat Dutchbat III, met als eerste spreker
het lid mevrouw Belhaj van D66;
- het tweeminutendebat Continuering van het RES-proces
(32813, nr. 716), met als eerste spreker mevrouw Agnes
Mulder van het CDA;
- het tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, met als eerste spreker het lid Van Haga van de Groep
Van Haga.
Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan
de agenda van de Kamer:
- Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve
invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten
Nederland (35670);
- Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds
(B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire
begroting inzake coronamaatregelen) (35767);
- Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging
van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en
Sint Anthonis (35842).

2021Z08910; 2021Z09125; 21501-32-1295; 21501-32-1294;
25295-1183; 2020Z02445; 25295-1179; 28828-127; 35420254; 35420-238; 35420-191; 32802-50; 31289-461; 31289-464;
31293-576; 35570-VIII-203; 32820-415; 35570-VIII-174; 31293573; 27923-416; 26695-134; 31497-394; 31289-455; 31322428; 31289-443; 31289-442; 35570-VIII-208; 35570-VIII-211;
24077-472; 29452-242; 29279-651; 28684-657; 29279-644;
35570-VI-103; 35570-VI-102; 29279-642; 29279-638; 29398898; 29279-637; 29279-636; 29398-897; 32890-9; 35570-VI95; 35570-VI-90; 29452-240; 35570-VI-89; 29279-631; 29279625; 29279-629; 29279-626; 29911-294; 24077-471; 3499735; 24077-467; 34997-34; 24077-463; 34997-33; 24077-428;
34997-26; 24077-424; 24077-408; 29517-199; 33628-81; 24587801; 25295-1222; 29279-650; 31409-318; 33450-114; 31409317; 31409-316; 29675-199; 35570-XII-105; 31409-311; 29684214; 35570-XII-104; 24691-136; 24691-133; 31409-309; 35420233; 35420-255; 35420-252; 2021Z07894; 35668-39; 2923249.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter:
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de korte
regeling van werkzaamheden.

Ik stel aan de Kamer voor, de Eerste Kamer te laten weten
dat de leden Kuik en Bikker de plaats zullen innemen van
de leden Van Toorenburg en Van der Graaf bij de verdediging van het Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van
Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der
Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid
creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk
verbod ondermijnende organisaties) (35079).
Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van:
- het Tweede Kamerlid Valstar tot plaatsvervangend lid in
plaats van het lid Paul in de OVSE Parlementaire Assemblee;
- het Tweede Kamerlid Piri tot plaatsvervangend lid in
plaats van het lid Koole in de Parlementaire Vergadering
van de Raad van Europa;
- het Tweede Kamerlid Van Strien tot lid in plaats van het
lid Paul en het Tweede Kamerlid Klink tot plaatsvervangend
lid in plaats van het lid Van Strien in de Benelux Interparlementaire Assemblee.
Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze voor kennisgeving aan te nemen:
25295-1221; 35434-15; 35420-262; 35420-258.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32847-745; 28479-80; 21501-02-2328;
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