2019D39340

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties (VII) voor het jaar 2020
(Kamerstuk 35 300 VII).
De voorzitter van de commissie,
Ziengs
De adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx
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Nr
1
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17
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20
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23

Vraag
Kan er nader uiteengezet worden hoe de middelen van de
eindejaarsmarge zijn ingezet?
Hoe veel gemeenten werken met de quick scan lokale democatie?
Wanneer en hoe bent u voornemens de Gemeentewet te wijzigen
om de participatie van inwoners binnen de gemeente te
verstevigen?
Hoe veel gemeenten werken nu het right to challenge?
Wat is uw beleid mbt het right to cooperate?
Hoeveel gemeenten nemen deel aan de Proeftuin Lokale Digitale
Democratie?
Welk beleid hanteert u op het instrument «right to cooperate»?
Hoe wordt het «Right to Challege» verankerd?
Waar wordt aan gedacht bij het creëren van omstandigheden
waarin mensen met een verstandelijke beperking bijstand in
stemhokjes kunnen krijgen?
Wanneer komt de reactie op het ROB-advies over kiesrecht vanaf
16 jaar?
In hoeverre is bij het creëren van omstandigheden waarin mensen
met een verstandelijke beperking bijstand kunnen krijgen in het
stemhokje aandacht voor hulp in het stemhokje door de vertrouwde mantelzorger bij mensen met dementie?
Op welke wijze worden patiënten- en cliëntenorganisaties
betrokken bij de voorbereiding van de wet om te experimenteren
met early voting, zodat er aandacht is voor specifieke groepen
zoals mensen met dementie?
Hoe worden kandidaatstellingscommissies ondersteund om
inclusief te werven en te selecteren? Gaat het hier om selectiecommissies van politieke partijen? In hoeverre is dit een taak van de
overheid?
Kunt u toelichten hoe het kennispunt voor lokale politieke partijen
functioneert? Wat zijn de werkzaamheden van dit kennispunt? Hoe
veel lokale politieke partijen maken er gebruik van?
Zal er in de nieuwe code interbestuurlijke verhoudingen ook
aandacht zijn voor de rol van de verschillende volksvertegenwoordigingen?
Wat zijn de precieze regels omtrent het integriteitsonderzoek voor
aantredende bestuurders (wethouders, gedeputeerden, dagelijks
bestuurders bij waterschappen, burgemeesters, Commissarissen
van de Koning, dijkgraven en bewindspersonen)? Zijn provincies,
waterschappen en gemeenten verplicht om voor aantrede
functionarissen een integriteitsonderzoek te doen? En hoe
verhoudt zich dit tot de aanpak van ondermijning?
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het versterken van de controle op partijfinanciering? En wat is hierbij het
verschil tussen landelijke en lokale partijen? En hoe zit dit in ons
omringende landen?
Wat wordt er veranderd aan het interbestuurlijk toezicht?
Kan per opgave uit het Interbestuurlijk programma een actuele
stand van zaken worden gegeven en kan ook aangegeven worden
wat er ten aanzien van de opgaven precies gaat gebeuren in 2020?
Wanneer wordt het wetsvoorstel lokale rekenkamers bij de Tweede
Kamer ingediend?
Wanneer wordt de wijziging van de WGR bij de Tweede Kamer
ingediend?
Wanneer kan de Kamer de wetswijziging aangaande decentrale
rekenkamers verwachten?
Welke voornemens heeft u voor het discriminatiebeleid in 2020?
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33

34
35

36
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38

39

Vraag
Is er bij de AIVD capaciteit en budget om bij te dragen aan de door
de Minister van JenV uitgesproken wens om de drugscriminaliteit
harder aan te pakken? Zo ja, kan dit worden toegelicht? Zo nee, zijn
er plannen om de capaciteit en het budget alsnog te verruimen?
Op welke wijze is de financiering van discriminatieorganisatie
MiND geregeld?
Hoeveel huurwoningen zijn er verduurzaamd in 2018 en in 2019?
En kan hierbij worden aangegeven of de verduurzaming gepaard
ging met een huurverhoging of een energieprestatievergoeding?
Hoeveel koopwoningen worden naar verwachting verduurzaamd
in 2020?
Hoeveel huurwoningen worden verduurzaamd in 2020, en gaat dit
gepaard met een huurverhoging en/ of een energieprestatievergoeding?
Worden de afspraken over verduurzaming van woningen gehaald?
Kan het worden toegelicht?
Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de afspraken
met sociale media bedrijven over de voorkoming van het
verspreiden van nepnieuws? En is het kabinet van plan om
hieromtrent met nadere wetgeving te komen? Zo ja, wanneer kan
de Kamer dit verwachten?
Hoeveel Nederlandse woningen zijn aangesloten op restwarmte
van afvalverwerkingsinstallaties?
Hoe wordt er bij de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet rekening gehouden met de (verminderde) digitale
vaardigheden van ouderen zodat zij ook in staat zijn om vergunning aan te vragen, meldingen te doen en plannen te raadplegen in
de fysieke leefomgeving?
Kan nader worden toegelicht hoe de landsdekkende omgevingsagenda’s eruit komen te zien en wat de juridische status van deze
documenten en afspraken wordt?
Kan gegarandeerd worden dat de Omgevingswet per 1 januari
2021 kan worden ingevoerd?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking het Digitaal
Stelsel Omgevingswet? Kan aangegeven worden in hoeveel
provincies, gemeenten en waterschappen het DSO inmiddels is
opgetuigd en hoeveel gemeenten, provincies en waterschappen
nog helemaal niets hebben gedaan m.b.t. het DSO?
Hoeveel woningen worden er in 2020 gebouwd? Kan dit worden
uitgesplitst naar koopwoningen, geliberaliseerde huurwoningen en
sociale huurwoningen? En kan dit ook per woningmarktregio
worden uitgesplitst?
Hoe wordt voorkomen dat bouwbedrijven failliet gaan en
hoognodige woningbouwprojecten stil komen te liggen doordat
het kabinet op korte termijn geen definitief besluit neemt over de
maatregelen inzake de stikstofproblematiek?
Hoe ziet de verdeling van de «woningbouwimpuls» van 1 miljard
eruit, aangezien het bestemd wordt voor wonen, de kosten van de
ontsluiting van die gebieden op de infrastructuur, de kosten die
nodig zijn voor een kwalitatief goede leefomgeving en de kosten
voor het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak? Welk bedrag is voor welke bestemming en hoe is het
miljard gedekt? Welke gebieden of regio’s komen ervoor in
aanmerking?
Welke voorwaarden worden gesteld aan de woningbouwimpuls
van € 1 miljard? En hoeveel sociale huurhuizen en hoeveel
koophuizen worden daarvan gebouwd, in welke prijscategorie?
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63

Vraag
Wat wordt bedoeld met «betaalbare woningen» in het kader van
de woningbouwimpuls van € 1 miljard? Zijn dit nieuwe, extra
woningen of bestaande die worden gesplitst, en aan welke
aantallen moeten we denken? Graag een toelichting.
Hoe gaat het kabinet de snel stijgende huizenprijzen tegen in 2020?
Hoe komt de vrijstelling in de verhuurderheffing voor de bouw van
tijdelijke flexibele woningen eruit te zien en wat betekent dit voor
de opbrengst van de verhuurderheffing?
Blijft de opbrengst hetzelfde waardoor het tarief voor andere
corporaties groeit?
Geldt de woningbouwimpuls van € 1 mld. voor alle regio’s of
alleen de schaarstegebieden, en welke zijn dat?
Hoeveel huurders hebben last van schimmel in hun woning? En
hoeveel daarvan wonen in een corporatiewoning?
Hoeveel koopwoningen kampen met schimmelproblematiek?
Hoeveel geld wordt uitgetrokken door de overheid en hoeveel door
woningcorporaties om schimmelproblemen te verhelpen?
Kan de korting op de verhuurderheffing ook gebruikt worden voor
het oplossen van schimmelproblemen?
Zijn er speciale subsidies of kunnen ook duurzaamheidssubsidies
gebruikt worden voor het aanpakken van schimmelproblematiek?
Kunt u een overzicht geven waarin de kwaliteit van de woningvoorraad wordt weergegeven, opgesplitst in sociale huur- en vrije
sectorwoningen en koopwoningen?
Wat is de staat van het onderhoud van huizen? Kunt u dit
uitsplitsen in sociale huur, vrije sector en koopwoningen?
Wat zijn de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die worden nagestreefd met de woningbouwimpuls van 1
miljard euro?
Wat zijn de beleidsinstrumenten die concreet worden ingezet bij de
woningbouwimpuls van 1 miljard euro?
Wat zijn de financiële gevolgen voor het Rijk, de decentrale
overheden en de financiële gevolgen voor maatschappelijke
sectoren van de woningbouwimpuls van 1 miljard euro?
Hoeveel verhuurderheffing wordt er in 2019 opgehaald? En
hoeveel verhuurderheffing wordt er in 2020, na aftrek van de in de
begroting opgenomen korting, opgehaald?
Hoe wordt de huurtoeslag in Caribisch Nederland precies
ingevoerd? Kan dit schematisch worden weergegeven met daarbij
de precieze hoogte van de huurtoeslag i.r.t. de hoogte van de huur
en de hoogte van het inkomen?
Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Caribisch Nederland en
kan dit per eiland worden uitgesplitst?
Hoeveel huurwoningen in de vrije sector zijn er in Caribisch
Nederland en kan dit worden uitgesplitst naar eiland?
Hoeveel koopwoningen zijn er in Caribisch Nederland en kan dit
per eiland worden uitgesplitst?
Hoe verhoudt de verhuurderheffing zich tot de verplichting aan
corporaties uit de Woningwet om de inkomsten uit huur uitsluitend
te besteden aan nieuwe en betere woningen?
Hoeveel bouwvergunningen zijn er in 2016, 2017 en 2018 afgegeven. Hoeveel bouwvergunningen zijn er in 2019 afgegeven tot nu
toe? Wat is de verwachting hoeveel er nog afgegeven worden?
Wat is de verwachting voor het aantal vergunningen dat in 2020
wordt afgegeven?
Hoeveel woningen zijn er sinds 2015 per jaar opgeleverd?
Wat zijn voor de jaren 2008–2019 de gemiddelde bouwkosten van
een woning?
Wat is voor de jaren 2008–2019 de gemiddelde verkoopprijs van
een woning?
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64
65
66
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74
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76
77

78

79

80

81

82
83

84

Vraag
Kunt u aangeven hoe lang bewoners gemiddeld in een huurwoning en een koopwoning blijven wonen?
Op welke wijze worden de resultaten van de Woondeals gemonitord en welke meetbare doelen zijn hieraan verbonden?
Welke concrete maatregelen treft u bij het stimuleringspakket van
1 miljard om te komen tot meer betaalbare woningen?
Met welke maatregelen vanuit het miljard voor woningbouwimpuls wordt de positie van starters en verbeterd en het aanbod in
het middensegment vergroot?
Wat gaat er in 2020 concreet gebeuren ten aanzien van de
grensoverschrijdende samenwerking? Welke concrete maatregelen
worden er genomen om welke concrete problemen op te lossen?
Welke concrete acties gaan er in 2020 ondernomen worden op het
gebied van wonen en zorg?
Hoeveel senioren woningen zijn er op dit moment (kan dit
uitgesplitst worden naar woningmarktregio en naar prijsklasse)?
Hoeveel senioren woningen worden er in 2020 gebouwd (kan dit
uitgesplitst worden naar woningmarkregio en naar prijsklasse)?
Hoeveel senioren woningen zijn er, volgens de huidige demografische voorspellingen, nodig over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar en 20 jaar?
Hoeveel mensen staan er op de wachtlijsten voor seniorenwoningen?
Kan per woondeal aangegeven worden welke concrete doelstellingen en acties (n.a.v. de woondeals) op het gebied van wonen en
zorg er zijn geformuleerd?
Welke juridische mogelijkheden hebben gemeenten om in
prestatieafspraken corporaties opdrachten te geven ten aanzien
van de opgave voor wonen en zorg?
Wat zijn de resultaten van de campagne «direct duidelijk»?
Behalve de campagne «Direct Duidelijk» en de cursussen die
landelijk zullen worden aangeboden, op welke manieren gaat u
ervoor zorgen dat de digitale overheid toegankelijk en begrijpelijk
wordt voor iedereen?
Kunt u toelichten in hoeverre investeringen in «tabletcoaches» past
binnen uw beleid om de digitale overheid toegankelijk en
begrijpelijk te maken voor iedereen?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afspraken in het
klimaatakkoord over het verduurzamen van de gebouwde
omgeving? En wat zijn de volgende concrete stappen die gezet
gaan worden om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te
bereiken? Kan hierbij ook een concreet tijdschema worden
gegeven?
Hoe gaat u de kennis van senioren stimuleren bij het herkennen
van risico’s rondom digitalisering, waaronder het beschermen van
de digitale identiteit?
Op welke manieren gaat u voorkomen dat het programma
«Machtigen», waarbij mensen die niet digitaal willen of kunnen
communiceren hun digitale zaken kunnen overdragen aan iemand
anders, gevoelig wordt voor fraude en oneigenlijk gebruik van
gegevens?
Wat is de alliantie Digitaal samenleven? Wie behoren daartoe?
Wanneer krijgen gebruikers van overheidsdiensten de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan
te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch worden verstrekt (en daarbij ook gebruik kunnen maken van
een opt out)?
Op welke wijze wordt de uitvoering van de «NL DIGIbeter» agenda
gemonitord? Kunt u per actie (van de bijlage van de Agenda) de
voortgang toelichten?
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104

Vraag
Welk experiment gaat de overheid uitvoeren als het gaat om
kunstmatige intelligentie?
Wat doet de overheid om in het kader van de digitale overheid
open te zijn over haar werkwijze en haar besluiten?
Wordt het recht op eenmalige verstrekking van basisgegevens
opgenomen in het bij de Kamer aanhangige wetsvoorstel inzake de
digitale overheid (Kamerstuk 34 972)? Of gaat het om een latere
tranche? Zo ja, welke?
Hoe verhoudt zich de brief van 11 juli (Kamerstuk 32 761, nr. 147)
over Regie op gegevens tot de Wet Digitale overheid?
Kunt u de huidige situatie in het Huis van Klokkenluiders toelichten? Welke acties onderneemt u voor de evaluatie van HvK is
afgerond?
Hoeveel niet vervulde vacatures zijn er op dit moment bij de
rijksoverheid? En kan aangegeven worden in welke sectoren en bij
welke ministeries de meeste niet in te vullen vacatures zijn?
Wat verandert er (organisatorisch) in de departementen om de
organisatie aan te laten sluiten bij dat wat vandaag de dag van de
overheid wordt verwacht?
Wanneer kan de Kamer de brief over de informatiebeveiliging
tegemoet zien die is toegezegd in de brief van 2 juli jl. naar
aanleiding van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer ten
aanzien van de Informatiebeveiliging en ICT binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 26 643, nr. 620)?
Kan per ministerie aangegeven worden hoe het staat met het
duurzaam inkopen?
Wat wordt concreet bedoeld met de passage: «We actualiseren de
inkoopcriteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en
maken een visie en aanpak voor het circulair beheren van de
Rijkskantoren. We gaan verder met het ontwikkelen van het
Rijksinkoopstelstel en herijken het categoriemanagement»?
Kan de passage «Samen met de gemeente Den Haag en de
provincie Zuid-Holland werken we samen aan CO2 neutrale
kantoren in Den Haag» nader worden toegelicht?
Kunt u nader aangeven waarom de middelen voor de STEPsubsidie in de jaren 2019 en 2020 niet tot uitputting komen, maar
in 2021?
Hoeveel geld is beschikbaar voor de Subsidieregeling Aardgasvrije
Huurwoningen (SAH) in 2020?
Hoe wordt de 22 miljoen voor het DSO in de periode 2020–2025
precies ingezet? En hoe wordt dit bedrag precies verdeeld? En
waar is de hoogte van dit bedrag precies op gebaseerd?
Kan nader worden toegelicht wat bedoeld wordt met «Het
beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie
huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de
uitbetalingsprognose van RVO.nl»?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het wegwerken van de archiefachterstanden? En hoe worden nieuwe
archiefachterstanden voorkomen?
Kunt u toelichten hoeveel van de € 16 miljoen die beschikbaar is
gesteld voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale
overheid concreet zal worden besteed aan het toegankelijk en
begrijpelijk maken van de digitale overheid?
Hoeveel energieprestatievergoedingen zijn gevraagd in 2018 en in
2019 en wat is de verwachting voor 2020?
Hoeveel moet een huurder gemiddeld betalen aan energieprestatievergoeding?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de problemen van de
kredietwaardigheid van WSW?
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122
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Vraag
Wat is de stand van zaken omtrent de saneringstrajecten bij Vestia,
Stichting Humanitas Huisvesting en Woonstichting Geertruidenberg?
Hoeveel euro besteden we per Nederlander aan democratie? Hoe
«scoort» Nederland mbt uitgaven voor democratie vergeleken met
andere Lidstaten in de EU?
Hoeveel deals, (versnellings)agenda’s, actieplannen, convenanten,
strategieën en andere samenwerkingsafspraken zijn er sinds het
aantreden van dit kabinet gesloten met decentrale overheden? En
kan hier een overzicht van worden gegeven?
Wat is de uitkomst geweest van uw gesprek met de CdK’s over het
wijzigen van de tweede herbenoemingsprocedure van de
burgemeester (zoals besproken in het AO Lokale democratie op
27 juni 2019)? Welke acties heeft u naar aanleiding hiervan voor
ogen?
Op welke manier heeft u de opleiding en toerusting van de leden
van gemeenteraden en provinciale staten concreet ondersteund?
Hoeveel gemeenteraden zijn van start met een persoonlijk
opleidingsbudget onder het Democratie in Actie programma?
Welke gevolgen heeft de verhuizing van de Kamer naar de
Bezuidenhoutseweg voor het verwachte aantal scholieren dat de
Kamer bezoekt?
Hoeveel scholieren hebben inmiddels het parlement bezocht?
Wanneer in 2020 komen de fondsbeheerders met voorstellen over
het lokale belastinggebied?
Hoe verhoudt de herziening van het uitkeringsstelsel zich tot de
herijking van het gemeentefonds? Is er een relatie? Zo ja, welke?
Kunt u toelichten waarom de subsidie voor verbinding inwoner en
overheid in 2020 omlaag gaat? (art 1.2)
Kunt u toelichten waarom onder artikel 1.1 en 1.2 de bijdragen aan
ZBO’s en RWT’s naar beneden wordt bijgesteld?
Kunt u toelichten waarom de subsidie voor weerbaar bestuur (1.2)
in 2020 lager is dan in 2019?
Kunt u toelichten waarom onder 1.2 voor 2021 geen verkiezingen
inbegroot zijn?
Waarom kent art 1.1 Bestuur en regio een stevige neerwaartse
trend?
Wat is de verklaring voor de daling van het budget met 20% voor
de Oorlogsgravenstichting (OGS) sinds 2018?
Kan uitgelegd worden wat het doel is van de nieuw te sluiten
citydeals en met welke decentrale overheden deze deals gesloten
gaan worden, welke budgetten hier specifiek mee gemoeid zijn en
welke beleidsinstrumenten worden ingezet?
Waarom zijn het Democratiefestival en het Prinsjesfestival met
name gericht op jongeren?
Wat waren de resultaten van het Democratiefestival afgelopen
zomer? In hoeverre worden er nog meer van dergelijke democratiefestivals overwogen?
Zijn inmiddels de digitale kennis- en leermodulen rond het thema
integriteit beschikbaar voor alle categorieën volksvertegenwoordigers van decentrale overheden?
Hoe vaak is de Handleiding basisscan integriteit tot nu toe gebruikt
bij kandidaat-bestuurders?
Wat wordt bedoeld met de transitie om de Kiesraad in staat te
stellen de taken en bevoegdheden voor de digitale hulpmiddelen
op een adequate wijze te kunnen uitvoeren?
Waarom krijgt de Kiesraad er niet meer middelen bij ondanks de
transitie van de Kiesraad naar meer taken en bevoegdheden voor
de digitale hulpmiddelen?
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127
128

129
130

131
132
133

134

135

136
137

138

139

140
141
142

143

144

Vraag
Wanneer kan de Tweede Kamer de experimentenwet voor nieuwe
stembiljetten verwachten?
Kunt u toelichten welke acties u onderneemt om het stemmen voor
kiezers in het buitenland makkelijker te maken, naast het mogelijk
maken dat het vervangend briefstembewijs per mail naar kiezers
wordt gezonden?
Kunt u de Kamer informeren over de resultaten van de agenda
Open Overheid?
Wanneer past u het stemproces aan zodat Nederlanders in het
buitenland ook hun kiesrecht in relatie tot de verkiezing van de
Eerste Kamer kunnen uitoefenen?
Zal de verkiezingssoftware vervangen zijn voorafgaand aan de
eerstvolgende verkiezingen?
Krijgt de Kiesraad er extra bevoegdheden bij vanwege de transitie
(digitale hulpmiddelen)?
In 2020 zal een eerste experiment voor 2021 met een nieuw
stembiljet worden voorbereid. Hoe worden kiezers met dementie
en hun mantelzorgers betrokken bij deze experimenten?
In hoeverre is er aandacht voor toegankelijkheid voor specifieke
groepen zoals mensen met dementie bij de review die door
onafhankelijke deskundigen wordt een gedaan naar de checklist
toegankelijkheid stemlokalen met als doel met aanbevelingen te
komen die de praktische toepasbaarheid ervan en toegankelijkheid
van het verkiezingsproces verhogen?
Hoe worden kiezers met dementie en hun mantelzorgers betrokken
bij de experimenten met een nieuw stembiljet die in 2020 worden
voorbereid?
Hoeveel gemeenten heeft het Ministerie van BZK ondersteund in
2019 met een impuls weerbaar bestuur?
Welke opdrachten worden er verstrekt om maatregelen te
realiseren die een betere afspiegeling in volksvertegenwoordiging
en bestuur (zoals meer vrouwen en mensen met een beperking)
realiseren?
Hoe hoog mag het bruto en netto inkomen zijn van iemand die in
een sociale huurwoning wil wonen? Kunt u het uitsplitsen in een
eenpersoons- en meerpersoonshuishouden?
Kunt u de inkomensgroepen (per jaar) «minder dan 34.678 euro»,
«34.678 euro tot 38.690 euro», «38.690 euro tot 44.360 euro»,
«44.360 euro tot 52.500 euro», «52.500 euro tot 70.000 euro» en
«meer dan 70.000 euro uitsplitsen naar huur- en koopprijssegment
in de segmenten «gereguleerde huur tot kwaliteitskortingsgrens»,
gereguleerde huur tot aftop-pingsgrens», «gereguleerde huur tot
liberalisatiegrens», «geliberaliseerde huur tot 900 euro», «geliberaliseerde huur vanaf 900 euro», «koop minder dan 155.000 euro,
«koop 155.000 euro tot 193.000 euro», «koop 193.000 euro tot
238.000 euro», «koop 238.000 euro tot 321.000 euro» en «koop
vanaf 321.000 euro»?
Hoeveel huishoudens en in welke inkomenscategorie krijgen
hypotheekrenteaftrek in 2020?
Hoeveel huishoudens en in welke inkomenscategorie krijgen
huurtoeslag in 2020?
Hoe is de ontwikkeling van de huurtoeslag ten opzichte van de
stijging van de huurprijzen geweest sinds 2015? En wat wordt
verwacht in 2020?
Hoeveel miljoen euro hebben toegelaten instellingen in het kader
van ATAD moeten betalen het afgelopen jaar, en hoeveel zal dit zijn
in 2020?
Hoe hebben andere landen de ATAD 1 richtlijn geïmplementeerd?
Welke landen hebben woningcorporaties uitgezonderd van ATAD?
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146
147
148
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150

151
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154
155
156
157
158
159

160
161

162

163

164

165
166

167

Vraag
Hoe gaan andere landen om met PFAS/ PFOS (a)?
In welke landen mag er niet meer gewerkt worden met PFOS en
hoe zorgen zij ervoor dat de bouw niet instort?
Wat is de raming voor ATAD de komende 5 jaar, per jaar
uitgesplitst?
Hoeveel aan niet aftrekbare rente ontstaat er door ATAD per jaar,
en welke gevolgen heeft dat concreet voor de vennootschapsbelasting die toegelaten instellingen moeten betalen?
Hoeveel vennootschapsbelasting (vpb)betalen woningcorporaties
per jaar, en hoeveel daarvan komt door ATAD? Kunt u een
overzicht per jaar geven van de betaalde vpb door woningcorporaties van de afgelopen 5 jaar en een raming voor de komende 5
jaren?
Wat is de totale lastendruk voor toegelaten instellingen per jaar?
En kan het worden uitgesplitst in verhuurderheffing, ATAD en
vennootschapsbelasting?
Wat hebben de inspanningen om in het buitenland op zoek te gaan
naar investeerders voor de Nederlandse woningmarkt opgeleverd,
en wat staat er op dat gebied te gebeuren in 2020?
Wordt er in 2020 actief gelobbyt naar buitenlandse investeerders
om sociale huurhuizen aan te kopen en op welke manier(en)?
Kunt u schematisch laten zien hoe de belastingdruk is bij woningcorporaties in vergelijking tot de belastingdruk van private en
institutionele beleggers?
Hoeveel betaalden toegelaten instellingen aan overdrachtsbelasting in 2019? En wat is de raming voor 2020?
Hoe zien de wachtlijsten voor sociale huurhuizen per woningmarktregio eruit?
Hoeveel betaalden verhuurders en hoeveel betaalden huurders
voor de diensten van de Huurcommissie in 2018 en in 2019?
Wat doet de regering er in 20202 aan om meer vaklieden en
bouwvakkers aan het werk te krijgen om de bouw vlot te trekken?
Hoeveel zijn de bouwkosten gestegen in 2018 en 2019, en wat is de
raming voor 2020?
Kunt u een overzicht geven de kosten voor het bouwen van een
eengezinswoning in de sociale sector in de afgelopen 5 jaar, en dat
graag uitgesplitst per jaar?
Welke maatregelen neemt de overheid in 2020 om achterstallig
onderhoud tegen te gaan of aan te pakken?
Hoeveel huurhuizen hebben een huurverhoging gekregen in het
kader van verduurzaming/ woningverbetering het afgelopen jaar?
En hoe is die ontwikkeling in verduurzaming/ woningverbetering
geweest de afgelopen 5 jaar?
Wat is de huurquote in 2019 in de sociale huursector en de vrije
huursector? En wat is de geplande huurquote in 2020 in de sociale
huursector en de vrije huursector?
Hoeveel woningen die nu in de sociale huursector vallen vanwege
de waardestijging volgend jaar mogen volgend jaar geliberaliseerd
worden?
Kan in een overzicht worden aangegeven wanneer welke maatregelen en wetgeving op het gebied van volkshuisvesting en
woningmarkt naar de Kamer worden gestuurd?
Aan welke andere belasting van het vermogen in box 3 wordt
gedacht om beleggers in woningen zwaarder te belasten?
Wordt de overdrachtsbelasting voor beleggers in woningen of
voor particulieren die meerdere huizen bezitten verhoogd? En met
hoeveel?
Kan worden uitgelegd en toegelicht welke wijzigingen er komen in
box 3 en wat dat concreet betekent voor aspirant (ver)kopers en
(ver)huurders?
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Nr
168

169

170

171
172

173

174
175

176
177

178

179

180
181

182
183

184

Vraag
Kan per maatregel op de woningmarkt die het kabinet nog naar de
Kamer gaat sturen aangegeven worden op welke wet de wijziging
precies betrekking heeft en welke maatregelen apart en welke
maatregelen gecombineerd aan de Kamer worden voorgelegd?
Hoeveel huurhuizen hebben een huurverhoging gekregen in het
kader van huurharmonisatie het afgelopen jaar? En hoe is die
ontwikkeling in huurharmonisatie geweest de afgelopen 5 jaar?
Hoeveel sociale huurwoningen zijn verkocht sinds 2015 aan
derden, dus niet aan de zittende huurder of andere toegelaten
instellingen? Hoeveel sociale huurwoningen zullen naar verwachting worden verkocht aan derden in 2020?
Hoeveel sociale huurwoningen worden gebouwd in 2020? Graag
uitgesplitst per prijssegment.
Hoe is de ontwikkeling van de bouw van sociale huurwoningen
geweest sinds 2015? Kunt u een overzicht geven in concrete
aantallen en afgegeven bouwvergunningen?
Hoeveel woningen zijn gesloopt sinds 2015? Graag een overzicht
per woningsoort; sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen en koopwoningen.
Hoeveel sociale huurwoningen zullen worden gesloopt in 2020?
Kunt u in een overzicht de netto huurquote, de netto koopquote en
de netto woonquote laten zien voor mensen met een:
– minimuminkomen
– modaal inkomen
– 2 keer modaal inkomen
– 3 keer modaal inkomen
en kunt u dit uitsplitsen in absolute bedragen en in percentage in
het overzicht?
Hoeveel woningen met een middenhuur zijn gerealiseerd in 2018
en 2019? En wat zijn de verwachtingen voor 2020?
Wat wordt er in 2020 in totaal (extra) geïnvesteerd door het Rijk om
de bouw van a. sociale huurwoningen b. middeldure huurwoningen en c. koopwoningen te stimuleren? Kunt u uw antwoord
uitsplitsen?
Hoeveel is er in 2019 binnengekomen aan verhuurderheffing en
hoeveel wordt er in 2020 en verder aan inkomsten uit de verhuurderheffing verwacht? En welk aandeel van dit bedrag wordt
veroorzaakt door de (gestegen) WOZ-waarde?
Klopt het dat de Regeling vermindering verhuurderheffing voor
verduurzaming feitelijk is gestopt tot 2022? En welke mogelijkheden zijn er dan wel voor verduurzaming van huurwoningen en
hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?
Welke gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen wordt
verwacht voor 2020? En welke huurverhogingen horen daarbij?
Hoeveel sociale huurwoningen zijn geliberaliseerd sinds 2015?
Hoeveel sociale huurwoningen zullen naar verwachting worden
geliberaliseerd in 2020?
Hoeveel geld wordt geraamd voor de (mogelijke) gevolgen van de
stikstofuitspraak voor de woningbouw (PAS)?
Welke voorwaarden worden verbonden aan een structurele
heffingsvermindering van de verhuurderheffing van € 100 mln. per
jaar, en waarom geldt dit alleen voor gebieden waar de druk op de
woningmarkt het grootst is? En welke gebieden zijn dat?
Wat is de exacte definitie van het begrip «Middenhuur» en wie
bepaalt op welk moment of de bovengrens van middenhuur wordt
verhoogd?
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Nr
185

186

187

188

189

190
191

192
193

194

195

196
197

198

199

200

Vraag
Op grond van welke juridische bepalingen is de conclusie
getrokken dat de ATAD-richtlijn ook van toepassing is op woningcorporaties? Is er (recent) met de Europese Commissie overleg
gevoerd over juridische mogelijkheden om woningcorporaties uit
te zonderen van de ATAD-richtlijn?
Wat is de gemiddelde nieuwbouwprijs van sociale huurwoningen
van woningcorporaties? Wat is de gemiddelde nieuwbouwprijs
van sociale huurwoningen van woningcorporaties per
woningmarktregio?
Wat is de gemiddelde bruto huurprijs (zonder huurtoeslag) en
netto huurprijs (met huurtoeslag) van sociale huurwoningen van
woningcorporaties? Wat is de gemiddelde bruto huurprijs (zonder
huurtoeslag) en netto huurprijs (met huurtoeslag) van sociale
huurwoningen van corporaties per woningmarktregio?
Kunt u in categorieën weergeven waar de 78 miljoen euro
duurzaamheidsinvesteringen van woningcorporaties aan besteed
zijn?
Kunt u van de totale 78 miljoen euro aan duurzaamheidsinvesteringen weergeven wat de totale verwachte CO2-uitstoot reductie is als
gevolg van deze investeringen?
Waar is de impuls voor de woningmarkt van 1 miljard euro terug te
vinden op de begroting?
Waar is de financiering voor de pilots flexibele asielopvang te
vinden op de begroting? Hoeveel aanvragen zijn er al gedaan? En
hoe staat het er voor met deze aanvragen?
Wat verklaart de oplopende trend van de uitgaven aan de
huurtoeslag?
Kunt u in een tabel de ontwikkelingen uiteenzetten hoeveel
huishoudens een hoe hoge huurtoeslag hebben ontvangen in de
afgelopen 5 jaren?
In hoeverre is het eigen woningbezit de afgelopen jaren
toegenomen/afgenomen? Wat is de verdeling van de toename/
afname onder verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen?
Hoeveel vergunninghouders moesten gemeenten tussen 2015 en
2019 huisvesten? Hoeveel daarvan zijn naar sociale huurwoningen
gegaan? Hoeveel daarvan zijn naar sobere huisvesting gegaan,
met behulp van de subsidieregeling? Hoeveel daarvan zitten nog in
asielzoekerscentra? Hoeveel gemeenten hebben vergunninghouders nog als urgentiecategorie voor sociale huurwoningen, in
plaats van sobere huisvesting te realiseren met de subsidie van de
rijksoverheid? Hoeveel aanvragen zijn er geweest voor de Tijdelijke
regeling stimulering huisvesting statushouders, uitgesplitst per
maand?
Wat is de actuele stand met betrekking tot de achterstanden, de
invulling van de functies en de budgetten bij de Huurcommissie?
Kunt u nader duiden wat de gevolgen zijn van de verminderde
bijdrage aan de huurcommissie voor de wachttijden en de kwaliteit
voor de dienstverlening door de commissie?
Hoeveel wordt er in 2020 uitgegeven aan hypotheekrenteaftrek?
Kunt u aangeven per inkomenscategorie hoe deze aftrek tussen
verschillende huishoudens wordt verdeeld?
Hoeveel koophuizen staan nu «onder water», en hoe is deze
ontwikkeling geweest sinds 2015? Kunt u dit uitsplitsten per
inkomensgroep en per jaar.
Hoeveel huishoudens hebben nog een aflossingsvrije hypotheek?
En hoeveel van deze huishoudens zijn boven de 65 jaar?
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Nr
201

202
203

204

205
206

207
208

209

210
211

212

213

214
215
216
217

218

219
220

Vraag
Hoeveel huishoudens hebben te weinig gespaard om hun
hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen? Welke
andere betaalrisico’s in de koopsector kunnen worden verwacht
vanaf 2020?
Kunt u uitleggen hoe het bedrag van 242 miljoen aan vermindering
verhuurderheffing is opgebouwd?
Waar komt de verminderingsregelingen van de verhuurderheffing
terecht, ofwel hoe ziet de verdeling per woningmarktregio eruit
van de toegekende vermindering verhuurderheffing? Kunt u een
overzicht verschaffen?
Kunt u nader uiteenzetten hoe het komt dat de teruggevorderde
huurtoeslag afneemt van € 957 mln. in 2018 tot € 472 mln. in
2020?
Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor het Warmtefonds
en waar in de begroting is dit terug te vinden?
Welke voorwaarden worden gesteld aan het Warmtefonds, en is dit
fonds ook toegankelijk voor woningcorporaties en andere
verhuurders?
Hoe ziet de Energie Investeringsaftrek er uit en hoeveel geld is
hiervoor beschikbaar in 2020 en verder?
Kunt u nadere informatie verstrekken over de opzet van het
warmtefonds en platform om bewoners en eigenaren te adviseren
op het gebied van energiebesparende maatregelen?
In hoeverre draagt het warmtefonds bij aan een permanente
beschikbaarheid van middelen, waardoor het sluiten en opnieuw
openen van vervolgtranches bij subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen minder snel plaatsvinden?
Waarvoor worden de middelen onder «Energiebesparing huursector» precies ingezet?
Kunt u in een tabel aangeven hoeveel van de initieel beschikbaar
gestelde middelen voor de subsidies PRE, SAH, STEP en SEEH+
nog niet tot uitputting zijn gekomen?
Hoe zijn de incidentele extra middelen die het kabinet in het kader
van Urgenda beschikbaar heeft gesteld terug te zien in de
begroting?
Hoeveel aanvragen zijn de eerste maand gedaan voor de Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (SEEH)? Kan dit worden
afgezet tegenover de aanvragen de eerste maand tijdens de vorige
rondes? Is de verwachting (nog steeds) dat er genoeg geld is om
de regeling open te houden tot eind 2020?
Op welke wijze kunnen huurders gestimuleerd worden om meer
duurzaamheidmaatregelen te nemen?
Hoeveel procent van de nieuwbouwwoningen is in 2019 aardgasloos opgeleverd, en hoeveel PJ gas is hiermee bespaard?
Is de beoogde ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet nog
steeds 1 januari 2021?
Hoeveel budget is er in de periode 2020–2024 op de begroting van
BZK en andere betrokken ministeries gereserveerd voor landschapsmonitoring en waar zal dit budget precies aan besteed
worden?
Zijn er bij nieuwbouwprojecten (wettelijke) normen voor
ov-ontsluiting (bijv. bij een x aantal woningen moet er op een
bepaalde afstand een ov-halte zijn)?
Hoe worden ov-ontsluitingen bij woningbouwprojecten (systemisch) verankerd?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Hoeveel geld is gemoeid
met het DSO?
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Nr
221

222
223

224
225

226
227
228
229
230
231

232

233
234

235

236

237

238
239

240

241

Vraag
Wat is de reden dat het bedrag, genoemd bij de post «ruimtelijke
ordening» (5.1) voor 2020 hoger is dan de jaren hiervoor en de
jaren daarna?
Welke (sub)posten in Tabel 16 bevatten gelden voor het verbeteren
van digitale vaardigheden?
Kunt u specificeren waaruit de bijdrage bestaat en hoe het
totaalbedrag over de verschillende initiatieven is verdeeld die ICTU
ontvangt van het Ministerie van BZK voor onder meer de ondersteuning van basisregisters, het programma Regie op Gegevens en
het programma Gebruiker Centraal?
Wat is uw doelstelling voor wat betreft het digitaal bewustzijn van
mensen?
Wat wordt bedoeld met «het zetten van stappen om de dienstverlening vanuit de overheid rondom levensgebeurtenissen te
verbeteren? Wat wordt bedoeld met een «interactiestrategie»?
Hoeveel vrouwen werken er in de hoogste schalen van het Rijk?
Hoeveel vrouwen werken er in de top van de (semi)publieke
sector?
Wat is het aandeel vrouwen in de top van het onderwijs, decentrale overheden en de kabinetssectoren?
Wat is het aandeel vrouwen in de subtop van het onderwijs,
decentrale overheden en de kabinetssectoren?
Hoeveel vrouwen werken er in de top en subtop van ZBO’s?
Hoe ziet de gezamenlijke voorziening eruit om geautomatiseerd op
kwetsbaarheden te scannen als het gaat om de informatiebeveiliging binnen het Rijk?
In hoeverre wordt er gemeten of de subsidie voor het kennisinstituut Center for People and Buildings voor Fysieke Werkomgeving
Rijk (FWR) effect heeft? Hoe is de subsidie die jaarlijks wordt
verstrekt? Wat zijn de effecten van deze subsidie?
Welke inspanningen doet u om het vastgoed in eigendom van het
Rijksvastgoedbedrijf zo duurzaam mogelijk te maken?
Wat betekent het feit dat er geen beleidswijzigingen zijn voorzien
bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de duurzaamheidsambities voor
het vastgoed in beheer van RVB?
Welke kosten heeft uw ministerie in 2018 en 2019 gemaakt ten
behoeve van (leden van) het Koninklijk Huis? En welk bedrag is
hiervoor precies gereserveerd in de begroting van 2020?
Wanneer er door het Rijksvastgoedbedrijf investeringen worden
uitgevoerd in duurzaamheidsmaatregelen bij vastgoed van het
Koninklijk Huis, op welke wijze zijn de besparende effecten daarvan
terug te vinden in de begroting?
Kunt u nader uiteen zetten hoe de bijdrage van € 39,3 mln. aan het
Rijksvastgoedbedrijf voor huisvesting van het Koninklijk Huis, de
Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van AZ is onderverdeeld
en welke werkzaamheden daarvoor per onderdeel worden
verricht?
Kunt u nader uiteenzetten welke niet-huisvestingskosten er met de
renovatie van het Binnenhof zijn gemoeid?
Kunt u aangeven welke kosten er gemoeid zijn met het wisselen
van architecten bij de Renovatie van het Binnenhof, en wat dit
betekent voor de huidige budgetten en ambities?
Kan een gespecificeerd overzicht worden verstrekt van de kosten
die door het Ministerie van BZK in 2018 zijn gemaakt in het kader
van de inschakeling van de landsadvocaat? Hoe staat het er tot nu
toe voor in 2019? En wat is er t.a.v. de kosten voor de landsadvocaat begroot voor 2020?
Wat is de oorzaak dat het Ministerie van BZK een eenmalige
eigenaarsbijdrage aan SSC-ICT heeft gedaan?
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Nr
242
243

244
245

246

247

248

249

250

251

252
253
254

255

Vraag
Waaraan is die eenmalige eigenaarsbijdrage aan SSC-ICT van
€ 22,4 mln. besteed?
Kunt u uitleggen waar het verschil van 445 miljoen euro aan
vennootschapsbelasting (vpb) in 2019 vandaan komt, aangezien de
overheid uitging van een vpb-last van 244 miljoen euro, maar deze
in werkelijkheid 689 miljoen euro blijkt te zijn volgens corporaties?
Voor welk van de voorzieningen binnen de eIDAS voert RvIG met
ingang van 2019 het stelselbeheer?
Zijn er specifiek budgetten vrijgemaakt voor de rol die het RvIG
vervult bij pilots en onderzoek in de strategische Digitale Agenda
Rijksdienst en hoeveel bedraagt dat budget? Kunt u een overzicht
geven van de verschillende initiatieven, pilots en onderzoeken die
het betreft?
Wat is de verklaring van die eenmalige stijging van de materiële
apparaatskosten in 2024 nu in 2024 de materiële apparaatskosten
van RVIG eenmalig een grote sprong maken naar ruim € 105
miljoen terwijl die kosten de jaren daarvoor redelijk stabiel zijn
rond de 70 miljoen? Welke projecten zijn onderdeel van die
extra-uitgaven?
In hoeverre wordt rekening gehouden met een opschaling van het
Centraal Meldpunt Identiteitsfraude door de brede en internationale uitrol van digitale toegang op grond van de eIDASverordeningen? Welke rol zal het CMI krijgen in de opsporing van
identiteitsfraude? Is die rol te vergelijken met de Financial
Intelligence Unit- Nederland? In hoeverre is dit begrote bedrag
daartoe toereikend?
Wat is de oorzaak van de sprong in de stijging van de kostprijs van
het paspoort (10 jaar) met € 5,67 ten opzichte van 2019? Welke
elementen van de Vernieuwing van het Reisdocumentenstelsel
worden in 2020 doorberekend in de prijs van het paspoort?
Wat is de oorzaak van de sprong in de stijging van de kostprijs van
de Identiteitskaart (10 jaar) met € 5,48 ten opzichte van 2019? Welk
deel van deze stijging wordt veroorzaakt door de invoering van eID
op de NIK in 2020? Geldt die kostprijsstijging pas vanaf het
moment dat de kaart met eID erop beschikbaar is? Of gedurende
het hele jaar?
Waar is de doorbelasting van beheer- en exploitatiekosten van de
GDI terug te vinden in de begroting van departementen met grote
uitvoeringsorganisaties, zoals het Ministerie van SZW (UWV en
SVB) en de begroting van het Ministerie van OCW (DUO)?
Waarom ontvangt Logius voor 2020 van het moederdepartement
een bijdrage van € 1,2 mln. voor de voorziening DigiD Hoog?
Hoeveel publieke identificatiemiddelen worden er nu ontwikkeld?
De prognose van het aantal berichten via MijnOverheid voor 2020
is 23 mln. lager dan in 2019, wat is de verklaring van dit verschil?
Kunt u aangeven hoe het aantal zaken voor de huurcommissie zich
in de afgelopen 5 jaren heeft ontwikkeld?
Kunt u aangeven hoe de gemiddelde wachttijd voordat een casus
door de huurcommissie wordt behandeld zich de afgelopen 5 jaar
heeft ontwikkeld?
Waarom kon de aanbesteding voor een digitaal hulpmiddel niet
voor de zomer van 2019 plaatsvinden? Waarom is er nu onvoldoende tijd voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen (die pas
over 1,5 jaar plaatsvinden)? Hoe verhoudt dit zich tot de wijziging
van de Kieswet waarover op pagina 8 wordt gesproken?
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Nr
256

257

258
259

260

261
262
263
264

265

266

267

268

269

270

271
272

273

274

Vraag
Kan de passage «Er is een nieuw digitaal hulpmiddel voor het
berekenen van de verkiezingsuitslag nodig, omdat blijkt dat het
huidige hulpmiddel niet betrouwbaar en veilig genoeg is. De
aanbesteding kan niet voor de zomer van 2019 plaatsvinden,
waardoor het nieuwe digitale hulpmiddel niet gereed is voor de
volgende Tweede Kamer verkiezingen. Daarom wordt opdracht
gegeven om zo spoedig mogelijk de technische beperkingen van
de huidige software op te lossen» nader worden toegelicht?
Waarom is het nieuwe hulpmiddel niet betrouwbaar genoeg?
Wanneer zal de aanbesteding wel plaatsvinden?
Wanneer werd duidelijk dat de aanbesteding niet voor de zomer
van 2019 (of wordt hier bedoeld 2020?) kan plaatsvinden? En als
het hier inderdaad de zomer van 2019 betreft, wat is de reden dat
de Kamer hiervan niet eerder op de hoogte is gesteld?
Waardoor is de structurele onderuitputting op de begroting BZK
ontstaan?
Kunt u nader ingaan uit welke kosten de investeringsbijdrage van
het rijk voor de uitbouw van fase-2 van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet bestaat?
Kunt u naast de investeringsbijdragen aan het DSO ook aangeven
welke jaarlijkse kosten gemoeid zijn met het systeem en onder
welke begrotingsposten deze worden verantwoord?
Waarom ontbreken Kamerstuknummers van de moties?
Waarom ontbreken hyperlinks naar de moties?
Waarom zijn moties en toezeggingen niet ingedeeld naar
beleidsterrein?
Hoe kan het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Kwint
en Aartsen dienen om de motie-Van der Molen/Yesilgöz-Zegerius
(Kamerstuk 30 821, nr. 47) af te doen, waarnaar in dat antwoord
niet verwezen wordt?
Wanneer en op welke wijze is de Kamer geïnformeerd over de
uitvoering van de motie-Van der Molen/Van der Graaf (TK
35 000 VII, nr. 19)?
Welke stappen heeft u gezet als het gaat om opkomstbevordering
bij verkiezingen in 2019 en wat bent u voornemens te doen in
2020?
Waarom zijn bij de uitvoering van de motie-Van den Bosch c.s.
(Kamerstuk 34 827, nr. 6) de brieven van de Minister van BZK niet
vermeld (Kamerstuk 34 827, nrs. 7 en 8)?
Wanneer komt de kabinetsreactie op de Rijksinspectie Digitalisering naar de Kamer en wat is de invloed van de beleidsdoorlichting
BIT op dit tijdspad?
Wanneer en op welke wijze is de Kamer geïnformeerd over de
uitvoering van de motie-Den Boer/Van der Molen/Van der Graaf
(TK 35 000 VII, nr. 23)?
Hoe is de migratie geweest van koopwoningen, sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en dure huurwoningen, inclusief
nieuwbouw en sloop, in 2016, 2017 en 2018? En in 2019 tot nu toe
Hoeveel datasets met persoonsgegevens heeft de overheid,
inclusief overheidsdiensten als de politie?
Wat is de stand van zaken omtrent de 120 woningcorporaties die
geen volmacht hebben gegeven om hun bezit in onderpand aan
WSW te blijven geven?
Hoeveel gemeenten hebben (nog) geen geactualiseerde woonvisie? En in hoeveel gemeenten zijn (nog) geen prestatieafspraken
tussen gemeenten, corporaties en huurders gemaakt?
Welke stappen zet u om mensen met een andere etnische
achtergrond dan de Nederlandse te stimuleren om politiek
ambtsdrager te worden?
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Nr
275
276
277

278

279

280

281
282
283
284
285
286
287

288

289
290

Vraag
Hoeveel rijksambtenaren werken op dit moment door na de
AOW-leeftijd?
Wat is de ontwikkeling van het aantal rijksambtenaren dat
doorwerkt na de AOW-leeftijd?
Hoeveel sociale huurwoningen zijn er die op basis van het
WWS-systeem bij huurdersmutatie zou kunnen leiden tot een
aanvangshuur boven de liberalisatiegrens?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de eventuele
aanpassing van de zomer- en wintertijd? En wat is de actuele stand
van zaken met betrekking tot deze discussie in België, Frankrijk en
Duitsland?
Hoeveel woningcorporaties hebben een juridisch scheidingsvoorstel, administratief scheidingsvoorstel, en/of afstotingsvoorstel
voor DAEB- en niet-DAEB ingediend? En zijn er woningcorporaties
die dit nog niet hebben gedaan? Zo ja, om hoeveel woningcorporaties gaat dit en hebben deze woningcorporaties die keuze nader
toegelicht?
Hoeveel betaalbare huurwoningen voor ouderen en voor mensen
met een beperking zijn er bijgekomen, sinds de motie (met
nummer 19 637, nr. 2100) die daartoe opriep in 2015 is aangenomen? Hoeveel betaalbare huurhuizen voor ouderen en voor
mensen met een beperking worden gebouwd in 2020?
Wat is de laatste stand van zaken inzake de fraudezaak bij Vestia?
Wat is het percentage dure scheefwoners onder sociale huurders
Kan dit uitgesplitst worden in de inkomensgroepen?
Wat is het percentage goedkope scheefwoners onder sociale
huurders?
Wat is het percentage grote scheefwoners onder sociale huurders?
Wat is het percentage kleine scheefwoners onder sociale
huurders?
Wat is het percentage sociale huur, middenhuur en dure huur?
«De Minister zegt de toe met betrekking tot Transitie Kiesraad de
Tweede Kamer voor einde zomerreces 2019 te informeren over
budget, bevoegdheden en capaciteit.» – Wanneer verwacht de
Minister hierover de Kamer nader te kunnen informeren?
Kan een overzicht gegeven worden van oud-bewindspersonen die
advies- en ambassadeurswerk doen voor de rijksoverheid? En hoe
is de bezoldiging van deze functionarissen geregeld (de hoogte
van de bezoldiging en hoe gaat dit per uur of per specifieke
opdracht)?
Wanneer ontvang de Tweede Kamer de uitwerking van de
Thorbeckelezing?
Kunt u het onderzoek over de vergoeding van Statenleden en
AB-leden voor de begrotingsbehandeling van BZK naar de Kamer
sturen?
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