Den Haag, 7 mei 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VERZ
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 18 april
2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 18 april 2019 - 2019Z00361
De commissie besluit om het algemeen overleg Woonfraude dat nu gepland
staat voor 24 april 2019 te verplaatsen naar de week van 14 mei 2019.
De commissie besluit het algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders in te
plannen op donderdag 25 april 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De commissie besluit om het algemeen overleg Evaluatie veilige publieke taak
te verplaatsten van 25 april 2019 naar donderdag 16 mei 2019 van 17.00 uur
tot 19.00 uur.
De commissie besluit om het algemeen overleg Evaluatie van de Woningwet en
het Huurakkoord van 25 april 2019 te verplaatsen naar een andere datum in
mei 2019.
De commissie besluit om het algemeen overleg Sociaal Domein/ Interbestuurlijk
programma in te plannen op donderdag 25 april van 16.00 uur tot 18.00 uur.
De commissie besluit om het algemeen overleg Bouwopgave in te plannen op 5
juni van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg Kiesrecht in te plannen op 19
juni van 16.00 uur tot 18.00 uur.
De commissie besluit om de minister van BZK te verzoeken een appreciatie van
de verkiezing van het Europees Parlement spoedig na afloop van de verkiezing
naar de Kamer te sturen.
De commissie besluit om de staatssecretaris van BZK te vragen naar de stand
van zaken met betrekking tot de beantwoording van het nader verslag m.b.t.
het voorstel van Wet digitale overheid.
De commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
in te plannen op 26 juni 2019 van 16.00 uur tot 19.00 uur.
De commissie besluit om het notaoverleg inzake de initiatiefnota 'Naar een
moderne uitvaart' en voornemens inzake wijziging van de Wet op de
lijkbezorging in te plannen op 27 mei van 14.00 uur tot 18.00 uur.
De commissie besluit om het wetgevingsoverleg over de behandeling van het
jaarverslag 2018 en de suppletoire begrotingen in te plannen op 12 juni 2019
van 16.00 uur tot 19.00 uur, dit is inclusief het deel over Wonen en Ruimtelijke
Ordening.
De commissie zal bij de minister BZK nagaan of het algemeen overleg Lokale
democratie dat gepland staat voor 27 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur naar de
middag verschoven kan worden.

Algemene Zaken
Geen agendapunten
Binnenlandse Zaken
3.

Agendapunt:

Staat van het Bestuur 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 april 2019
Staat van het Bestuur 2018 - 35000-VII-93
Te zijner tijd betrekken bij begrotingsbehandeling 2020.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod
gezichtsbedekkende kleding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 april 2019
Stand van zaken implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod
gezichtsbedekkende kleding - 34349-15
Agenderen voor het algemeen overleg i.z. Demonstratierecht op 3 juli 2019.
Tevens agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Discriminatie.

Besluit:
Besluit:

5.

Agendapunt:

Openbaar jaarverslag 2018 van de Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (AIVD)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 2 april 2019
Openbaar jaarverslag 2018 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
(AIVD) - 30977-154
Agenderen voor een algemeen overleg IVD-aangelegenheden vóór het
zomerreces.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 3 april 2019
Vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 - 33147-7
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 mei 2019 te 14:00 uur.
FIN

Agendapunt:

Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 4 april 2019
Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk - 29362-276
Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid op 16 mei 2019.

Agendapunt:

Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 april 2019
Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters - 28479-79
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Aanstellingswijze
burgemeesters.

Besluit:

7.

8.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaarden als instrument om personeel aan te trekken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 april 2019
Arbeidsvoorwaarden als instrument om personeel aan te trekken - 31490-248
Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst op 3 juli 2019.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale
overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 april 2019
Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid
- 26643-604
Agenderen voor algemeen overleg Digitale Overheid op 16 mei 2019.
Tevens agenderen voor het wetgevingsoverleg jaarverslag en Slotwet 2018 op
12 juni 2019.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het
algemeen overleg over Renovatie Binnenhof van 7 maart 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 8 april 2019
Schriftelijke beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het algemeen
overleg over Renovatie Binnenhof van 7 maart 2019 - 34293-54
Reeds geagendeerd voor de voortzetting van het algemeen overleg renovatie
Binnenhof d.d. 17 april 2019.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Right to Challenge regeling
en stimulering bewonersinitiatieven (Kamerstuk 35000-VII-80)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 12 april 2019
Antwoorden op vragen commissie over de Right to Challenge regeling en
stimulering bewonersinitiatieven - 35000-VII-94
Agenderen voor het algemeen overleg Lokale democratie op 27 juni 2019 en
het tijdstip van dit AO bij voorkeur verplaatsen naar de middag.

Besluit:

Wonen en Ruimtelijke Ordening
13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 22 november 2018, over het bericht
‘Huurcommissie kan klachtenregen van ontevreden huurders niet aan’

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 3 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 november 2018, over het bericht ‘Huurcommissie kan
klachtenregen van ontevreden huurders niet aan’ - 27926-311
Betrekken bij het dertigledendebat, aangevraagd door het lid Smeulders

Besluit:

14.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de
huursector

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 3 april 2019
Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector 35178
Naar aanleiding van een verzoek tijdens de rondvraag van de
procedurevergadering 4 april j.l. is de minister van BZK om een reactie
gevraagd

Besluit:

15.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk
grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 3 april 2019
Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk
grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35177
Naar aanleiding van een verzoek tijdens de rondvraag van de
procedurevergadering van 4 april j.l. is de minister van BZK om een reactie
gevraagd

Besluit:

16.

Agendapunt:

Evaluatie energieprestatievergoeding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 april 2019
Evaluatie energieprestatievergoeding - 34228-25
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Energiebesparing gebouwen.
De commissie wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen (met
zaaknummer 2019Z06371 d.d. 1 april 2019) van de leden Koerhuis en Ronnes
af.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Publicatie WoonOnderzoek Nederland 2018 (WoON2018)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 april 2019
Publicatie WoonOnderzoek Nederland 2018 (WoON2018) - 32847-516
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Staat van de
Volkshuisvesting 2019 op woensdag 26 juni 2019 van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 april 2019
Aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés - 33473-7
Agenderen voor het algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 24
april 2019
EZK

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 12 april 2019
Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude 2019Z07642
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

Besluit:

Overig
20.

Agendapunt:

Benoemingsprocedure nieuw lid van de afdeling klachtbehandeling van
de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (CTIVD)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 5 april 2019
Benoemingsprocedure nieuw lid van de afdeling klachtbehandeling van de
Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(CTIVD) - 35181-1
Aan de Benoemingscommissie, die op dit moment binnen de cie. BiZa
functioneert, verzoeken ook voor deze vacature in samenspraak met de
Commissie van Aanbeveling een voordracht voor te bereiden.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 19 maart 2019
Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissies - 2019Z05402
De commissie wenst geen rapporteur aan te stellen voor de behandeling van de
verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019
Er zal een technische briefing worden ingepland met de Algemene Rekenkamer
voorafgaand aan het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019. Er zal vooraf
deelname worden geïnventariseerd wie van de leden hierbij aanwezig zal zijn.
De commissie stemt in met het voorstel om een stafnotitie te ontvangen met
een nadere duiding over de relevante BiZa-onderwerpen met betrekking tot de
verantwoordingen over 2018 en de suppletoire begrotingen over 2019.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de
Veteranenombudsman over 2018

Zaak:

Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 10 april
2019
Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de
Veteranenombudsman over 2018 - 35135
Er zal een gesprek met de Nationale ombudsman worden ingepland op
woensdag 5 juni 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur en er zal vooraf worden
geïnventariseerd welke leden zich willen aanmelden voor dit gesprek.
VWS, DEF, KR, VERZ, FIN, SZW, J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 april 2019
Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018 - 29924-181
Agenderen voor een algemeen overleg IVD-aangelegenheden op een nader te
bepalen tijdstip.
Er zal een gesprek worden ingepland met de CTIVD vóór het algemeen overleg
IVD-aangelegenheden. Er zal vooraf worden geïnventariseerd welke leden zich
willen aanmelden voor dit gesprek.
DEF

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Definitief voorstel voor het rondetafelgesprek over datasamenleving en
democratie op woensdag 15 mei 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 11 april 2019
Definitief voorstel voor het rondetafelgesprek over datasamenleving en
democratie op woensdag 15 mei 2019 - 2019Z07451
De commissie stemt in met het inplannen van een rondetafelgesprek
datasamenleving en democratie op 15 mei 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De commissie stemt in met de genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek

Besluit:
Besluit:

Toegevoegde agendapunten
25.

Agendapunt:

Voorstel van de werkgroep voor de behandeling van het Rapport van de
Staatscommissie parlementair stelsel.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 april 2019
Voorstel van de werkgroep voor de behandeling van het Rapport van de
Staatscommissie parlementair stelsel. - 2019Z07960
De commissie stemt in met het voorstel van de Werkgroep om op korte termijn
een gesprek te voeren met de Werkgroep-Van der Staaij. Doel van het gesprek
is opvattingen en verwachtingen uit te wisselen ten aanzien van die
aanbevelingen van de Staatscommissie die direct het functioneren van het
parlement betreffen. De convocatie voor dit gesprek ontvangt u zo spoedig
mogelijk.
De commissie stemt in met het voorstel van de Werkgroep om nadat het
kabinetsstandpunt zal zijn verschenen een AO te voeren met de minister van
BZK, met name over de aanbevelingen die onder A zijn vermeld. Voor het AO
zal ruim tijd worden gereserveerd en zullen volgcommissies worden
uitgenodigd. Naar verwachting zal het kabinetsstandpunt in juni aan de Kamer
worden aangeboden en kan het AO in september plaatsvinden.
De commissie besluit om na ontvangst van het kabinetsstandpunt een
inbrengdatum voor een lijst van feitelijke vragen vast te stellen.

Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Besluit:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
over haar werkzaamheden in 2018

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 9
april 2019
Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over
haar werkzaamheden in 2018 - 35184-1
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Besluit:

27.

De commissie besluit om, nadat het gesprek met de Werkgroep-Van der Staaij
en het AO met de minister van BZK hebben plaatsgevonden, een gesprek te
voeren met het Presidium over de aanbevelingen onder B en C.
De commissie stemt in met het voorstel van de Werkgroep om afsluitend een
plenair debat te voeren.

Agendapunt:

Verzoek van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis om een schriftelijke
reactie van de minister van BZK te vragen op de twee
rondetafelgesprekken over woonfraude en deze naar de Kamer te
sturen vóór het AO Woonfraude.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP)
- 17 april 2019
Verzoek van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis om een schriftelijke reactie
van de minister van BZK te vragen op de twee rondetafelgesprekken over
woonfraude en deze naar de Kamer te sturen vóór het AO Woonfraude op 24
april 2019. Deze leden vernemen graag in een brief een reactie in ieder geval
op de volgende punten: 1) de mogelijkheden op korte termijn voor corporaties
om op basis van geanonimiseerde data en risicoprofielen van
LAA/Belastingdienst/UWV/SVB woonfraude op te sporen en voor gemeenten om
het inschrijvingsproces in de BRP te verbeteren, zoals inschrijvingen op sociale
huurwoningen beter te laten controleren op het huurcontract; 2) de
mogelijkheden van een wettelijke grondslag om LAA/Belastingdienst/UWV/SVB
gegevens te laten delen met corporaties en om het op één plek te beleggen; 3)
de mogelijkheden van een privaat of publiek Huurderspaspoort en Online
Identiteit om aan de ene kant woonfraude op te sporen en aan de andere kant
huurders regie te laten houden op hun eigen gegevens: 4) een stand van zaken
op ‘Regie op gegevens’ en in hoeverre een Huurderspaspoort en Online
Identiteit hierop aan zou kunnen sluiten. - 2019Z07954
De commissie stemt in met het voorstel om een reactie te vragen aan de
minister van BZK op de de twee rondetafelgesprekken Woonfraude. De overige
aangedragen suggesties, waaronder een reactie op een door een externe
persoon aangedragen notitie over online identiteit en Woonfraudebrief, zullen in
deze brief worden meegenomen.

Besluit:

‘
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Rondvraag
28.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een reactie te vragen aan
de minister van Binnenlandse Zaken over de berichtgeving dat
gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante
verkiezingsuitslagen per stembus negeren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok
(GroenLinks) - 18 april 2019
Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een reactie te vragen aan de
minister van Binnenlandse Zaken over de berichtgeving dat gemeenten de
nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus negeren
- 2019Z08124
De commissie stemt in met het verzoek om een reactie te vragen aan de
minister BZK op de berichtgeving dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor
transparante verkiezingsuitslagen per stembus negeren. De minister zal
gevraagd worden om haar reactie tijdig voor de verkiezingen van het Europees
Parlement op 23 mei 2019 naar de Kamer te sturen. De overige aangedragen
suggesties zullen in deze brief worden meegenomen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg
Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later
tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te
stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten
aanbieden m.b.t. de BFTK.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 18 april 2019
Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg
Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te
plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om
voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de
BFTK. - 2019Z08130
De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen overleg BFTK (AO
Friese taal) van 26 juni 2019 te verplaatsen naar 11.00 uur. De herziene
convocatie volgt zo spoedig mogelijk.
Het verzoek van de belangenorganisatie om een petitie aan te bieden
voorafgaand aan het algemeen overleg BFTK wordt ter besluitvorming
aangehouden tot de volgende procedurevergadering BiZa.

Besluit:

Besluit:

30.

Agendapunt:

Oproep van het lid Özütok (GroenLinks) aan de woordvoerders BiZa om
zoveel mogelijk deelname aan commissieactiviteiten BiZa te
betrachten.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok
(GroenLinks) - 18 april 2019
Oproep van het lid Özütok (GroenLinks) aan de woordvoerders BiZa om zoveel
mogelijk deelname aan commissieactiviteiten BiZa te betrachten. 2019Z08133
De commissie onderstreept het belang van deelname van commissieleden aan
commissie-activiteiten, temeer in het geval er externe gasten bij betrokken
zijn. Ook zal er voorafgaand aan de activiteiten zoveel mogelijk de deelname
worden geïnventariseerd door de ambtelijke ondersteuning.

Besluit:

8

31.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) voor een werkbezoek aan Proeftuin
de Nijverheid Aardgasvrij, naar aanleiding van de uitnodiging van
Gemeente Hengelo.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis
(VVD) - 17 april 2019
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) voor een werkbezoek aan Proeftuin de
Nijverheid Aardgasvrij, naar aanleiding van de uitnodiging van Gemeente
Hengelo. - 2019Z08004
De commissie besluit om via een e-mailprocedure deelname te inventariseren
aan een (mogelijk) werkbezoek aan de Gemeente Hengelo op maandag 27 mei
2019. Dit werkbezoek zal alleen doorgang kunnen vinden indien er minimaal
vier leden en een voorzitter deelnemen.
De commissie vindt de suggestie van het lid Ronnes (CDA), om wellicht in de
toekomst een breder werkbezoek over aardgasvrije wijken en de uitdagingen
die daarmee samenhangen in combinatie met de klimaatwoordvoerders in te
plannen, een goed idee. Als commissie zal hier nog niet op geacteerd worden.
EZK

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de tweede inbreng schriftelijk
overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel
voor woningcorporaties (29453-485) van 18 april te verplaatsen naar
25 april 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis
(VVD) - 18 april 2019
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de tweede inbreng schriftelijk overleg
over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor
woningcorporaties (29453-485) van 18 april te verplaatsen naar 25 april 2019 2019Z08132
De commissie stemt in met het voorstel om de tweede inbreng van het
schriftelijk overleg te verplaatsen naar 25 april 2019 te 14.00 uur. De herziene
convocatie wordt u z.s.m. toegezonden.

Besluit:

Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2018A05642
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