Den Haag, 18 mei 2022

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten*
Graag attendeer ik u er op dat na het meireces, zoals aangekondigd in de brief
van de Kamervoorzitter d.d. 22 maart 2022, de 1,5 meter maatregel niet langer
verwerkt wordt in de vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen.
Alle activiteiten in fysieke vorm zijn weer mogelijk en de beperkingen zijn komen
te vervallen. Dit betekent dat ook procedurevergaderingen weer fysiek worden
georganiseerd. Besluitvorming in de procedurevergadering vindt plaats op basis
van aanwezige leden, conform artikel 7.20 RvO. Voor bezoekers is het mogelijk
om te kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes in de commissiezalen.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
LNV
OCW
RU
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 19 mei 2022
11.30 - 12.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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agendapunt
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agendapunt
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agendapunt
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agendapunt
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56
56
21, 56, 57
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9, 16, 56, 63
36, 46, 52, 56, 61
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56
56, 62
9, 32, 56
56
56
56
56
42, 56

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos 13 mei 2022
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2022 2022Z08958
Ter bespreking.

Voorstel:

Mededelingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Algemene Zaken
3.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 22 maart 2022, over de eerste 100 dagen
van het nieuwe kabinet

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 15 april 2022
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 maart 2022, over de eerste 100 dagen van het
nieuwe kabinet - 35788-175
Betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de
heer E.H.M. Druijf tot het lid van de toetsingscommissie inzet
bevoegdheden

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 22 april 2022
Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer
E.H.M. Druijf tot het lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden 35939-3
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Reactie op het aanvullend verzoek commissie over de belangen van
bewindspersonen

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 11 mei 2022
Reactie op het aanvullend verzoek commissie over de belangen van
bewindspersonen - 35788-176
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Binnenlandse Zaken
6.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging
van het melden van misstanden en ter verbetering van de
bescherming van klokkenluiders

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (Omtzigt) - 14 april 2022
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het
melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van
klokkenluiders - 36079
De minister van BZK verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota
aan de Kamer te sturen.
De minister heeft op 21 april 2022 de commissie bij het commissiedebat
Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders toegezegd om de
kabinetsreactie op de initiatiefnota en de tweede nota van wijziging van
de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere
wijzigingen tegelijkertijd, voor de zomer, aan de Kamer te zenden.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke
maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke
top te bevorderen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.A.J.M. Dassen (Volt) - 9 mei 2022
Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om
de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen - 36101
De minister van BZK verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota
aan de Kamer te sturen.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Contouren proces nieuwe Regio Deals en voortgangsrapportage Regio
Deals 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 15 april 2022
Contouren proces nieuwe Regio Deals en voortgangsrapportage Regio Deals
2021 - 29697-108
Agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
d.d. 22 juni 2022.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Spionage via social media

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 26 april 2022
Spionage via social media - 30977-163
Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022.
J&V, DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Openbaar jaarverslag 2021 van de Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (AIVD)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, K.H. Ollongren - 28 april 2022
Openbaar jaarverslag 2021 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
(AIVD) - 30977-162
Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022.

Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken ten aanzien
van het onafhankelijk nationaal onderzoek slavernijverleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 22 april 2022
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken ten aanzien van het
onafhankelijk nationaal onderzoek slavernijverleden - 35925-VII-147
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie, racisme en
mensenrechten.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en
Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de
Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 22 april 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van
24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen
Discriminatie en Racisme - 30950-301
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie, racisme en
mensenrechten.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Voorbereiding implementatie Wet open overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 26 april 2022
Voorbereiding implementatie Wet open overheid - 33328-42
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.
De commissie wordt in overweging gegeven dit commissiedebat in het najaar
te plannen.

Voorstel:
Noot:

14.

15.

Agendapunt:

Monitoring sociale media en naleving AVG door overheden

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 29 april 2022
Monitoring sociale media en naleving AVG door overheden - 32761-224
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

Agendapunt:

Stand van zaken Friese taal

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 25 april 2022
Stand van zaken Friese taal - 35925-VII-146
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese
taal en cultuur (BFTK).

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Elfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 15 april 2022
Elfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 35424-19
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Financiën decentrale
overheden en versterking lokaal bestuur.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over instelling commissie inzake
artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-19) en de reactie op de
motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel
57, lid 3 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-20)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 13 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over instelling commissie inzake artikel 57
van de Grondwet en de reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het
strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet - 35896-22
Voor kennisgeving aannemen.
In de beantwoording geeft de minister aan van plan te zijn het conceptinstellingsbesluit van deze commissie gedurende vier weken voor te hangen,
zodat de Kamer zich daar een oordeel over kan vormen voordat het concept in
de ministerraad wordt behandeld.
Het uiteindelijke instellingsbesluit zal de minister aan de beide Kamers doen
toekomen (conform artikel 6, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges).

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de
aanstellingswijze en de positie van de burgemeester

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 19 april 2022
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de aanstellingswijze en
de positie van de burgemeester - 35925-VII-145
Voor kennisgeving aannemen.
De minister streeft ernaar om de Kamer voor het zomerreces de Kamerbrief
over de aanstellingswijze en de positie van de burgemeester te doen
toekomen.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Brief van het lid Strolenberg houdende overname en intrekking van de
initiatiefnota over afschaffing van de terugkeerregeling

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.F. Strolenberg (VVD) 22 april 2022
Brief van het lid Strolenberg houdende overname en intrekking van de
initiatiefnota - 33767-3
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Brief van het lid Strolenberg houdende overname van de verdediging
en intrekking van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de
Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het
heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.F. Strolenberg (VVD) 22 april 2022
Brief van het lid Strolenberg houdende overname van de verdediging en
intrekking van het initiatiefvoorstel - 34542-7
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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21.

Agendapunt:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van
gerubriceerde gegevens; Madrid, 23 september 2021

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 14 april 2022
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje
inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens;
Madrid, 23 september 2021 - 36074-1
Voor kennisgeving aannemen.
DEF, BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de informatie- en werkafspraken
tussen de Tweede Kamer en het kabinet

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 4 mei 2022
Reactie op verzoek commissie over de informatie- en werkafspraken tussen de
Tweede Kamer en het kabinet - 35925-VII-148
Reeds geagendeerd voor het tot nader order uitgestelde commissiedebat over
de informatie- en werkafspraken.
Per e-mailprocedure d.d. 6 mei jl. heeft de commissie besloten eerst de
uitkomsten van de Werkgroep Informatieafspraken af te wachten.

Voorstel:
Noot:

Wonen en Ruimtelijke Ordening
23.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de
Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het
verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op
grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen
voorrang vergunninghouders)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Kops (PVV) - 22 september 2021
Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in
verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan
vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij
vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) 35914
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

24.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A. Kops
(PVV) - 26 april 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35914-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van
artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK (Kamerstuk 30985-53)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 10 mei 2022
Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 4.2
van de Rijksbegroting BZK (Kamerstuk 30985-53) - 30985-56
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bouwregelgeving.

Voorstel:
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25.

Agendapunt:

Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 14 april 2022
Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie - 34293-126
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie
Binnenhof.
De commissie wordt in overweging gegeven dit commissiedebat voor de zomer
in te plannen.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9
Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Kamerstuk 30985-50)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 10 mei 2022
Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9
Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Kamerstuk 30985-50) - 30985-55
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie
Binnenhof.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel
Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 21 april 2022
Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel
Omgevingswet - 33118-232
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

Voorstel:

28.

29.

Agendapunt:

Afschrift van antwoorden op vragen commissies over de
beantwoording van eerdere vragen over de invoering van de
Omgevingswet op 2 februari 2022 en een tweetal door de Eerste
Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomsten op 30 november
2021 en 21 december 2021

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 6 mei 2022
Afschrift van antwoorden op vragen commissies over de beantwoording van
eerdere vragen over de invoering van de Omgevingswet op 2 februari 2022 en
een tweetal door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomsten
op 30 november 2021 en 21 december 2021 - 2022Z08833
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

Agendapunt:

Leefbaarheid in Nederland 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 14 april 2022
Leefbaarheid in Nederland 2020 - 32847-880
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de
volkshuisvesting.
De commissie wordt in overweging gegeven dit commissiedebat voor de zomer
in te plannen.

Voorstel:
Noot:
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30.

Agendapunt:

Afschrift reactie op de brandbrief van het collectief Woonopstand
‘Stop en keer de huurexplosie’

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 15 april 2022
Afschrift reactie op de brandbrief van het collectief Woonopstand ‘Stop en keer
de huurexplosie’ - 27926-364
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de
volkshuisvesting.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Publicatie advies Raad van State over wijzigingsbesluit maximering
WOZ in het woningwaarderingsstelsel (WWS) en reactie op verzoek
commissie om technische briefing over mogelijke miljardenclaim

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 19 april 2022
Publicatie advies Raad van State over wijzigingsbesluit maximering WOZ in
het woningwaarderingsstelsel (WWS) en reactie op verzoek commissie om
technische briefing over mogelijke miljardenclaim - 32847-881
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de
volkshuisvesting.
De minister reageert in deze brief op het verzoek van de commissie voor
Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het besluit tot maximering van het
aandeel WOZ in het WWS. De commissie heeft 16 december 2021 verzocht
om een technische briefing door het ministerie over het bericht dat
woningverhuurders met een miljardenclaim dreigen richting de Staat. De
minister geeft aan dat het onderwerp zich naar zijn mening niet leent voor een
technische briefing door ambtenaren. Desgewenst voert de minister over het
bericht graag zelf het overleg met de Kamer. Gelet op het feit dat al een
conceptdagvaarding is ontvangen tegen de maatregel, wordt echter mogelijk
een gerechtelijke procedure gestart. Om die reden zal de minister tijdens een
eventueel overleg niet op de onderliggende adviezen in kunnen gaan.

Voorstel:
Noot:

32.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de commissarissen van de Koning,
gedeputeerden, burgemeesters en wethouders over de taakstelling
vergunninghouders in de tweede helft van 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 20 april 2022
Afschrift van de brief aan de commissarissen van de Koning, gedeputeerden,
burgemeesters en wethouders over de taakstelling vergunninghouders in de
tweede helft van 2022 - 32847-882
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de
volkshuisvesting.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Programma ‘Een thuis voor iedereen’ en rapport 'Voorrang bij
toewijzing sociale huurwoningen'

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 11 mei 2022
Programma ‘Een thuis voor iedereen’ en rapport 'Voorrang bij toewijzing
sociale huurwoningen' - 32847-883
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de
volkshuisvesting.

Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Voorhang ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 29 april 2022
Voorhang ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb - 32757-188
Voor kennisgeving aannemen.
De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk 9 juni 2022.

Voorstel:
Noot:

35.

36.

Agendapunt:

Wob-besluit duurzaamheidsplannen Paleis Huis ten Bosch

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 3 mei 2022
Wob-besluit duurzaamheidsplannen Paleis Huis ten Bosch - 35925-I-13
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche verordening Bouwproducten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 10 mei 2022
Uitstel toezending BNC-fiche verordening Bouwproducten - 22112-3404
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Bekendmaking besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 21 april 2022
Bekendmaking besluit kwaliteitsborging voor het bouwen - 32757-187
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

37.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage
lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-561)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 19 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage lood in
drinkwater (Kamerstuk 27625-561) - 27625-563
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Brief van het lid De Neef houdende overname en intrekking van de
initiatiefnota over beschermd wonen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. de Neef (VVD) - 22 april
2022
Brief van het lid De Neef houdende overname en intrekking van de
initiatiefnota - 34601-4
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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40.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders
over voorrang voor zonnepanelen van Europese fabrikanten bij
subsidieverlening voor zon op dak (Kamerstuk 32813-1024)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 9 mei 2022
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over
voorrang voor zonnepanelen van Europese fabrikanten bij subsidieverlening
voor zon op dak - 32813-1040
Reeds betrokken bij de stemmingen over de motie op 10 mei 2022.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
41.

Agendapunt:

Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
over de periode 1 januari tot en met 31 december 2021

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 april 2022
Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de
periode 1 januari tot en met 31 december 2021 - 29924-226
Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden op 29 juni 2022.

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de
Veteranenombudsman over 2021

Zaak:

Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 11 mei
2022
Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de
Veteranenombudsman over 2021 - 36046
Agenderen voor het gesprek met de Nationale ombudsman over het
jaarverslag 2021 op 31 mei 2022 van 16.30-17.30 uur.
VWS, DEF

Voorstel:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Notitie voorbereidingsgroep Woningbouwopgave over een werkbezoek
in het kader van industrieel en circulair bouwen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 10 mei 2022
Stafnotitie werkbezoek industrieel en circulair bouwen - 2022Z08990
Ter bespreking; wenst de commissie conform het voorstel van de
voorbereidingsgroep kort na de zomer een werkbezoek af te leggen in het
kader van industrieel en circulair bouwen?
In de procedurevergadering van 24 februari 2022 is het onderwerp industrieel
bouwen aan de orde gekomen binnen het kennisthema over de
woningbouwopgave. De voorbereidingsgroep - bestaande uit de leden Peter de
Groot (VVD) en Geurts (CDA) - stelt in dat kader voor om hiertoe een
werkbezoek af te leggen (zie programma in de notitie).

Voorstel:

Noot:

44.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 14 april 2022
Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening - 2022Z07409
Ter informatie; de EU-adviseur van de commissie zal de aanbevelingen
betrekken bij de voorbereiding van de strategische procedurevergadering.

Voorstel:
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45.

Agendapunt:

Brief van de rapporteur EU-regelgeving verduurzaming gebouwde
omgeving

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.C. (Peter) de Groot
(VVD) - 12 mei 2022
Brief rapporteur EU-regelgeving verduurzaming gebouwde omgeving 2022Z09204
Instemmen met de voorgestelde invulling van het rapporteursschap van het lid
Peter de Groot.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

EU-stafnotitie Behandelvoorstel herziening Europese kiesakte

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 mei 2022
EU-stafnotitie Behandelvoorstel herziening Europese kiesakte - 2022Z09336
Ten behoeve van de controle op de Nederlandse inzet bij de herziening van de
EU-kiesakte, een commissiedebat te voeren over de kabinetsreactie (BNCfiche), nadat deze aan de Kamer is verzonden.
Een behandelvoorbehoud plaatsen op het voorstel en het kabinet te verzoeken
geen onomkeerbare stappen in de onderhandelingen te zetten tot er overleg is
geweest met de Kamer.
EU

Agendapunt:

Wetgevingsrapport Wet kiescollege niet-ingezetenen (TK 36071)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 10 mei 2022
Wetgevingsrapport Wet kiescollege niet-ingezetenen (TK 36071) 2022Z08941
Desgewenst betrekken bij de inbreng op 19 mei 2022 om 12.00 uur.

Voorstel:

Voorstel:

47.

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken april
en mei 2022

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.C.W. de Vos - 11 mei 2022
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken april en mei
2022 - 2022Z09127
Ter informatie.

Voorstel:

49.

Agendapunt:
Noot:

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het
verantwoordingsonderzoek.
De commissie Binnenlandse Zaken heeft tijdens de procedurevergadering van
31 maart jl. besloten dat zij graag een besloten technische briefing door de
Algemene Rekenkamer ontvangt over het verantwoordingsrapport bij het te
behandelen departementaal jaarverslag. Vanuit de Algemene Rekenkamer is
het verzoek ontvangen om de briefing te combineren met de reeds op 7 juni
2022 van 16.30 tot 17.30 uur geplande briefing van de commissie Digitale
Zaken gezien de grote mate van inhoudelijke overlap. In de briefing zal onder
meer worden gesproken over het thema informatiebeveiliging en IT-beheer en
zal het recente onderzoek naar de inzet van algoritmes bij negen
uitvoeringsorganisaties toegelicht worden. Collegelid Ewout Irrgang zal de
delegatie van de Algemene Rekenkamer aanvoeren.
Voorstel: instemmen met het combineren van de technische briefing over het
verantwoordingsonderzoek met de op 7 juni 2022 geplande briefing van de
commissie Digitale Zaken.
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Toegevoegde agendapunten Binnenlandse Zaken *
50.

Agendapunt:

Inzet Regio's aan de grens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 13 mei 2022
Inzet Regio's aan de grens - 32851-75
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Grensoverschrijdende
samenwerking.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Toelichting plannen Algemene Bestuursdienst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 13 mei 2022
Toelichting plannen Algemene Bestuursdienst - 31490-315
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

Voorstel:

52.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de recente politieke akkoorden
over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 13 mei 2022
Reactie op verzoek commissie over de recente politieke akkoorden over
hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen - 2022Z09382
Agenderen voor een commissiedebat over de EU-Kiesakte in het kader van
een behandelvoorbehoud (zie ook agendapunt 46).
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Planningsoverzicht voor het jaar 2022 m.b.t. het ministerie van
Binnenlandse Zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 17 mei 2022
Planningsoverzicht voor het jaar 2022 m.b.t. het ministerie van Binnenlandse
Zaken - 2022Z09526
Agenderen voor de strategische procedurevergadering Binnenlandse Zaken op
2 juni 2022.

Voorstel:

54.

Agendapunt:

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 17 mei 2022
Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021 - 2022Z09572
Betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar
2021 op 22 juni 2022 van 10.00 tot 13.30 uur.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens het vragenuur,
over het Wob-verzoek inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan in
de periode 1 januari 2021 tot en met 30 augustus 2021

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 17 mei 2022
Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens het vragenuur, over het
Wob-verzoek inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan in de periode 1
januari 2021 tot en met 30 augustus 2021 - 27925-901
De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Voorstel:
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56.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van
zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties, M.L.J. Paul (VVD) - 16 mei 2022
Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken
uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR - 2022Z09461
Ter informatie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EU, EZK, FIN, J&V, I&W, LNV, OCW, RU,
SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Zaak:

57.

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 8 april 2022
Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR - 35925IV-60
Ter informatie.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 29 april
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022 21109-255
Voor kennisgeving aannemen.
Het gaat voor de commissie Binnenlandse Zaken om (1) de richtlijn inzake
open data en het hergebruik van overheidsinformatie (het kabinet geeft aan
dat de verwachting is dat het wetsvoorstel ter implementatie in de eerste helft
van 2022 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer) en (2) de richtlijn inzake
de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
(wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders is momenteel bij
de Kamer aanhangig).
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de vragen
van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het
Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer
dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022)
Kamerstuk 32802-52)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 13 mei 2022
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de vragen van het
lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het
bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over
WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022) Kamerstuk 32802-52) - 32802-53
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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59.

Agendapunt:

Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel over de wijziging van de Gemeentewet en enige
andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen
burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 13 mei
2022
Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel - 29958-4
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

60.

Agendapunt:

Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel over het regime om problematiek in krimpregio’s
tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 13 mei
2022
Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel - 34520-4
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Toegevoegde agendapunten Wonen en Ruimtelijke Ordening *
61.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging EU-verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht
en conformiteit van producten en intrekken EU-verordening 305/2011
Verordening Bouwproducten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 13 mei
2022
Fiche: Wijziging EU-verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en
conformiteit van producten en intrekken EU-verordening 305/2011
Verordening Bouwproducten - 2022Z09399
Agenderen voor een ongepland commissiedebat Bouwregelgeving.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:

Afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding
Omgevingswet n.a.v. procedurevergadering van 10 mei 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 13 mei 2022
Afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding
Omgevingswet n.a.v. procedurevergadering van 10 mei 2022 - 2022Z09410
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.
EZK, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

63.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het informatieverzoek m.b.t.
digitaal stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 17 mei 2022
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het informatieverzoek m.b.t. digitaal
stelsel Omgevingswet - 2022Z09506
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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64.

Agendapunt:

Normering hybride warmtepompen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 17 mei 2022
Normering hybride warmtepompen - 2022Z09507
Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde
omgeving.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Planning der werkzaamheden
65.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein
17, 18 en 19 mei (week 20)
-Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal
bestuur (CD d.d. 07/04)
-Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD
d.d. 12/04)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)
- 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de
Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief
referendum (re-en dupliek))
14. 15 en 16 juni (week 24)
- 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot
wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal socialehuurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet
voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))
Te agenderen debatten
12. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister
BZK)
16. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

66.

Agendapunt:

Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)
do 19-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels omtrent
de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor
Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten
behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders
die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen) (TK
36071)
ma 30-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie
van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van
burgers in Nederland
di 31-05-2022 16.30 - 17.30 Gesprek met de Nationale ombudsman over het
jaarverslag 2021
wo 01-06-2022 10.00 - 11.00T echnische briefing door het ministerie van BZK
over het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds per 1 januari 2023
wo 01-06-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing door de Raad voor het
Openbaar Bestuur over het advies ‘Herverdeling gemeentefonds’
do 02-06-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische
procedurevergadering
do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse
Zaken
do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse
Zaken
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ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede
Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de
ontvangsten
wo 22-06-2022 10.00 - 13.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten
over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en
democratie
wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse
Zaken
do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse
Zaken
wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Eid

67.

Agendapunt:

Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)
Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en
Kabinet (tot nader order uitgesteld)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van
de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig
wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken:
prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is
ontvangen)
Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans
Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers
(na de verkiezingen)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een
groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Verkiezingen
Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Rondvraag

Geen agendapunten
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Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

A.C.W. de Vos

Activiteitnummer:

2021A07848
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