Den Haag, 30 maart 2017

Noot:

•

•
•
•

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie
aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van
geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel
verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering
voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met
het demissionaire kabinet.
Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de
gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.
Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel
moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die
plenair zal worden behandeld.
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten
behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de
verzamellijst worden opgenomen.

Voortouwcommissie:

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZ
KR
OCW
SZW
V&J
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 4 april 2017
16.00 - 17.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Extra procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst (groslijst
controversieel verklaren)

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5, 19, 36
19
36
1
34
32
1, 5, 24
4, 26

Ia. Wetsvoorstellen plenaire behandeling begonnen

Geen agendapunten
Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling
1.

Agendapunt:

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet
maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige
aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk
Wetboek BES en enkele andere wetten (Wet maatregelen
huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 augustus
2016

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

2.

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen
huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van
eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen
huurwoningmarkt Caribisch Nederland) - 34523
Ter bespreking.
Het wetsvoorstel is op 30 maart jl. zonder stemmingen (als hamerstuk)
aangenomen.
V&J, KR
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 28 maart 2017
Tweede nota van wijziging (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch
Nederland) - 34523-8
Ter bespreking.
De schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel is afgerond: het verslag is
uitgebracht op 2 februari 2017, de nota n.a.v. het verslag is ontvangen op 10
februari 2017 en in de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten
het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.
KR

Agendapunt:

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband
met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de
introductie van een verhuurderbijdrage

Zaak:

Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2017
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een
verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een
verhuurderbijdrage - 34652
Ter bespreking.
De schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel is afgerond: het verslag is
uitgebracht op 2 februari 2017, de nota n.a.v. het verslag is ontvangen op 10
februari 2017 en in de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten
het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Noot:

Ic. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet
gereed gemeld voor plenaire behandeling

Geen agendapunten
Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag

Geen agendapunten
Ie. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet
vastgesteld
3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een
regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet
bestrijding krimpproblematiek) (34520)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 12 juli
2016
Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om
problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding
krimpproblematiek) - 34520
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Voorstel:
Noot:

Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 6 september 2016 is besloten het
wetsvoorstel aan te houden tot het advies van de Raad van State en de reactie
van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

II. Voorgehangen algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)

Geen agendapunten
III. Notities en brieven
4.

Agendapunt:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4
februari 2016 Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast
door verwarde huurders

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari
2016
Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast door verwarde huurders
- 29453-415
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 16 februari 2016 is besloten deze brief te
agenderen voor het dertigledendebat over verwarde huurders die voor
overlast zorgen of voor het algemeen overleg Huuraangelegenheden.
Inmiddels is het debat in februari 2017 afgevoerd van de lijst met nog te
plannen debatten.
VWS

Agendapunt:

Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 juli 2016
Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst - 26643-416
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 6 september 2016 is besloten het plan van
aanpak over het Toetsmodel PIA Rijksdienst af te wachten.
BiZa, V&J

Agendapunt:

Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 oktober
2016
Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden - 28325-159
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 29 november 2016 is besloten de
aangekondigde nadere informatie (waaronder basisrapportage in het voorjaar
2017, jaarlijkse voortgangsrapportages in voorjaar 2018 t/m voorjaar 2026,
Plan van Aanpak Omgeving begin 2017) af te wachten.

Voorstel:
Noot:

5.

Voorstel:
Noot:

6.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 november
2016
Renovatie Binnenhof - 34293-31
Ter bespreking.

Voorstel:
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8.

Noot:

In de procedurevergadering van 29 november 2016 is besloten de
aangekondigde nadere informatie (waaronder basisrapportage in het voorjaar
2017, jaarlijkse voortgangsrapportages in voorjaar 2018 t/m voorjaar 2026,
Plan van Aanpak Omgeving begin 2017) af te wachten.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op de brief van de Vereniging FME over de
oproep van FME, Bouwend Nederland en UNETO-VNI voor een centrale
gebouwendatabase

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 november
2016
Uitstel toezending reactie op de brief van de Vereniging FME over de oproep
van FME, Bouwend Nederland en UNETO-VNI voor een centrale
gebouwendatabase - 2016Z22130
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 29 november 2016 is besloten de
aangekondigde uitkomsten van het gesprek met FME, Bouwend Nederland en
UNETO-VNI (verwacht in februari 2017) af te wachten.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 december
2016
Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek
Sociale Huur - 27926-275
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 13 december 2016 is besloten over deze brief
feitelijke vragen te stellen. De vragen zijn inmiddels door de minister
beantwoord (zie: 27926-276)

Voorstel:
Noot:

Zaak:

10.

Voorstel:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 9 februari 2017
Beantwoording op vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport
van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur - 27926-276
Ter bespreking.

Agendapunt:

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 december
2016
Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-431
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

In de procedurevergadering van 13 december 2016 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

11.

Agendapunt:

Samenwerking Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december
2016
Samenwerking Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale
Woningbouw - 29453-432
Ter bespreking.

Voorstel:
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12.

Noot:

In de procedurevergadering van 13 december 2016 is besloten deze brief
te agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg
Huuraangelegenheden en toezicht en borging woningcorporaties.

Agendapunt:

Informatie Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale
Woningbouw inzake sanering

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 december
2016
Informatie Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale
Woningbouw inzake sanering - 29453-433
Ter bespreking.
In de procedurevergadring van 20 december 2016 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een vraag van de Stichting
NuRecht over artikel 7: 271 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
gewijzigd door de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 december
2016
Reactie op verzoek commissie over een vraag van de Stichting NuRecht over
artikel 7: 271 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de Wet
doorstroming huurmarkt 2015 - 34373-53
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 20 december 2016 is besloten de
aangekondigde aanpassing van artikel aanpassing van artikel 271 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de Wet doorstroming huurmarkt
2015 (34 373) af te wachten.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Jaarwerkplan 2017 Autoriteit woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december
2016
Jaarwerkplan 2017 Autoriteit woningcorporaties - 29453-434
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 17 januari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Benoeming van de Voorzitter van de samenwerkingstafel
middenhuursegment

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 december
2016
Benoeming van de Voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuursegment
- 32847-287
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 17 februari 2017 is besloten het
aangekondigde plan van aanpak van de samenwerkingstafel af te wachten.

Voorstel:
Noot:
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16.

Agendapunt:

Evaluatie ZBO Huurcommissie

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 december
2016
Evaluatie ZBO Huurcommissie - 25268-141
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 17 januari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

Evaluatie verruiming Leegstandwet

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 december
2016
Evaluatie verruiming Leegstandwet - 33436-44
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 17 januari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Reactie op mail van Fort Advocaten, namens Vlieland Vastgoed B.V.
over mogelijkheid tot verwerving van bloot eigendom van
ondererfpachters onder instandhouding van de huidige
erfpachtconstructie

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 december
2016
Reactie op mail van Fort Advocaten, namens Vlieland Vastgoed B.V. over
mogelijkheid tot verwerving van bloot eigendom van ondererfpachters onder
instandhouding van de huidige erfpachtconstructie - 2016Z25010
Ter bespreking.
In de procedurevergadring van 17 januari 2017 is besloten de door de minister
aangekondigde nadere informatie van de staatssecretaris van EZ af te
wachten.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Fiche: Herziening richtlijn 2010/31/EU betreffende de
energieprestatie van gebouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari
2017
Fiche: Herziening richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van
gebouwen - 22112-2282
Ter bespreking.
De commissie heeft de herziening van de richtlijn getoetst op subsidiariteit
en een conceptbrief aan de Europese Commissie opgesteld, die namens de
vaste commissie voor Europese Zaken ter instemming aan de Kamer is
voorgelegd. Na instemming van de Kamer is de brief gestuurd aan de
Europese Commissie, en tevens aan de overige Europese instellingen en de
Nederlandse regering.
BiZa, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na
inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 januari
2017
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Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor
de aanpak van woonfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 3 februari 2017
Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de
aanpak van woonfraude - 29453-437
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1
begroting Wonen en Rijksdienst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 9 februari 2017
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1
begroting Wonen en Rijksdienst - 34120-11
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Samenwerkingstafel middenhuursegment

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 14 februari 2017
Samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-294
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Informatie over de implementatie van de aanbevelingen uit het
Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 16 maart 2017
Informatie over de implementatie van de aanbevelingen uit het
Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst - 26643-453
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.
V&J

Agendapunt:

Cijfers omtrent woningbehoefte, productie en plancapaciteit in

Voorstel:
Noot:

25.

Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke
huurverhoging(en) door woningcorporaties - 32847-292
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 31 januari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden
en toezicht en borging woningcorporaties.
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woningmarktregio’s
Zaak:

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Reactie op de initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van
der Linde over beschermd wonen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 27 februari 2017
Reactie op de initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der
Linde over beschermd wonen - 34601-3
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.
VWS

Agendapunt:

30196-540

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 28 februari 2017
Reactie op motie van het lid Voortman over instelling van een werkgroep voor
gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties - 30196-540
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

27.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een
inwerkingtredingsbesluit inzake Wet aanpak woonoverlast

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 7 maart 2017
Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een inwerkingtredingsbesluit inzake
Wet aanpak woonoverlast - 34007-19
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

29.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 21 februari 2017
Cijfers omtrent woningbehoefte, productie en plancapaciteit in
woningmarktregio’s - 32847-295
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 21 februari 2017 is besloten deze brief te
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Aanpak woningtekorten.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van de Nationale ombudsman
over ongewenste effecten van de wet- en regelgeving inzake
huurtoeslag voor financieel kwetsbare burgers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017
Afschrift van het antwoord op de brief van de Nationale ombudsman over
ongewenste effecten van de wet- en regelgeving inzake huurtoeslag voor
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Voorstel:
Noot:

30.

Agendapunt:

Verzamelbrief n.a.v. het AO Bouwregelgeving en afdoening
Commissiebrief over de Stichting Fonds Duurzaam funderingsherstel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017
Verzamelbrief n.a.v. het AO Bouwregelgeving en afdoening Commissiebrief
over de Stichting Fonds Duurzaam funderingsherstel - 28325-164
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Governance audit bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017
Governance audit bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-438
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

32.

Agendapunt:

Reactie op een klacht van een burger over de Rijksoverheid en de
gemeente Amsterdam in verband met mogelijk tegenstrijdige
informatie over een urgentieverklaring in Amsterdam

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017
Reactie op een klacht van een burger over de Rijksoverheid en de gemeente
Amsterdam in verband met mogelijk tegenstrijdige informatie over een
urgentieverklaring in Amsterdam - 2017Z03583
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.
SZW

Agendapunt:

Plan van aanpak omgeving renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 13 maart 2017
Plan van aanpak omgeving renovatie Binnenhof - 34293-32
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

33.

financieel kwetsbare burgers - 2017Z03572
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:
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34.

Agendapunt:

Activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van
overheden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, R.H.A. Plasterk - 23
maart 2017
Activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van overheden 29362-260
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.
OCW

Agendapunt:

Uitvoering begroting 2016 Wonen en Rijksdienst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 24 maart 2017
Uitvoering begroting 2016 Wonen en Rijksdienst - 34550-XVIII-43
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

35.

Voorstel:
Noot:

36.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Gesthuizen c.s. over een
meldplicht voor verhuurders die woonruimte voor vakantieverhuur
aanbieden via een online platform

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 23 februari 2017
Uitvoering van de motie van het lid Gesthuizen c.s. over een meldplicht voor
verhuurders die woonruimte voor vakantieverhuur aanbieden via een online
platform - 24036-416
Ter bespreking.
De commissie heeft over deze zaak nog geen behandelbesluit genomen.
Indien de zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt deze geagendeerd
voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een
behandelvoorstel.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

EZ, BiZa

IV. Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)
37.

Agendapunt:
Noot:

38.

Agendapunt:
Noot:

IV. Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)
Huuraangelegenheden (datum nog niet bekend).
Aanpak woningtekorten (datum nog niet bekend).

Procedurevergaderingen
18-04-2017 16.15 - 17.00
09-05-2017 16.15 - 17.00
23-05-2017 16.15 - 17.00
06-06-2017 16.15 - 17.00
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20-06-2017
04-07-2017
05-09-2017
03-10-2017
31-10-2017
14-11-2017
28-11-2017
12-12-2017

16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15

-

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

V. Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)

Geen agendapunten

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2017A00719
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