Besluitenlijst Presidium september – december 2019

Besluitenlijst Presidium 11 december 2019





Het Presidium gaat akkoord met de aanbevelingen gedaan in de notitie herijking van de
bodedienst.
Het Presidium stemt in met aanpassingen op de contourennota en het aangepast tijdschema
reorganisatie Beveiligingsdienst.
Het Presidium stemt in met het herziene toegangsbeleid.
Het Presidium stelt de recessen vast voor de periode herfstreces 2020 tot en met zomerreces
2021:
o Herfstreces: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
o Kerstreces: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
o Voorjaarsreces: 12 februari 2021 t/m 22 februari 2021
o Verkiezingsreces: 26 februari t/m 22 maart 2021
o Meireces: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
o Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 (geen vergadering)
o Zomerreces: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Besluitenlijst Presidium 27 november 2019






Het Presidium besluit per 1 januari 2020 mevrouw J.E. Biesheuvel te benoemen tot
onafhankelijk adviseur integriteit.
Het Presidium besluit de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter
vaststelling voor te leggen aan de Kamer.
Het Presidium is akkoord met het werkbezoek van de commissie LNV aan de Grüne Woche in
Berlijn.
Het Presidium stemt in met deelname van de commissie EZK aan de VNklimaatconferentie COP25 in Madrid buiten het reces.
Het Presidium stemt in met een geactualiseerd Reglement voor de Griffie Interparlementaire
Betrekkingen.

Besluitenlijst Presidium 13 november 2019







Het Presidium is, mede gelet op het advies van de BBC, akkoord met de richting die het
architectenteam aangeeft voor de renovatie van de Tweede Kamer.
Het Presidium gaat akkoord met het versturen van een brief aan de Leden van de Kamer over
de verhouding tussen het internationale verdrag inzake tabaksontmoediging en de positie van
Kamerleden.
Het Presidium besluit de motie Nijboer (Kamerstuk 33 529, nr. 685) door te geleiden naar de
commissie EZK zodat deze commissie kan zoeken wie onafhankelijk juridisch advies kan
geven nu de parlementair advocaat dit niet kan doen.
Het Presidium stemt in met de afspraken omtrent het maken van foto- en filmopnamen in de
plenaire zaal en de commissiezalen door medewerkers en leden van de fracties.
De Voorzitter gaat in gesprek met de Voorzitter van de Eerste Kamer over het Reisreglement
griffie interparlementaire betrekkingen.
Het Presidium is akkoord met de besparingsvoorstellen binnen de begroting van de Tweede
Kamer.

Besluitenlijst Presidium 30 oktober


Het Presidium is, na advies van de BBC, akkoord met de voordracht van de architectenkeuze
voor de renovatie van de Tweede Kamer.











Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie VWS om aan de Kamer voor te
stellen advies te vragen van de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie
tot 5G.
Het Presidium stemt in met het doorgeleiden naar de Kamer van de adviesaanvraag van de
commissie OCW aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake
de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de parlementaire ondervragingscommissie
(POCOB) om de Kamer mee te delen dat de commissie tot het oordeel is gekomen dat
vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten op grond van artikel 5 en 6 Wet op de
Parlementaire enquête 2008 nodig is voor het vervullen van haar taak. Het Presidium stemt
tevens in met het doorgeleiden aan de Kamer van het verzoek om besluitvorming over
ophoging van de begroting als gevolg van de uitloop.
Het Presidium stemt in met het doorgeleiden aan de Kamer van het verzoek van de
commissie Buitenlandse Zaken om advies te vragen aan de CAVV en AIV inzake het
toetsingskader voor niet letale-steun (NLA).
Het Presidium besluit de commissie Binnenlandse Zaken te vragen het parlementair
onderzoek over de oorzaak van problemen bij de uitvoeringsorganisaties voor te bereiden en
uiterlijk januari 2020 een uitgewerkt onderzoeksvoorstel aan te leveren.
Het Presidium stemt in met het vertrek van de delegatie van de commissie Justitie en
Veiligheid op donderdag 14 november 2019.
Het Presidium is akkoord met het behandelschema van de Najaarsnota 2019 en de
bijbehorende suppletoire begroting.
Het Presidium gaat akkoord met de nieuwe indeling van de plenaire zaal.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 9 oktober







Het Presidium neemt het voorstel van de werkgroep parlementair staatsnoodrecht over om
de brief houdende het advies van de werkgroep openbaar te maken in de vorm van een
Kamerstuk.
Het Presidium is akkoord met de uitbreiding van de omvang van het Tweede Kamergedeelte
van de IPKO-delegatie van acht naar negen delegatieleden en de uitbreiding van de omvang
van het Eerste Kamergedeelte van de IPKO-delegatie op verzoek van de commissie KOREL
uit te breiden van vier naar vijf leden. Het Presidium besluit het IPKO-budget te verhogen van
100.000 naar 110.000 euro.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie VWS om de adviesaanvraag aan
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving door te geleiden aan de Kamer.
Het Presidium stem in met het toetsingskader waarin de voorwaarden zijn opgenomen
waaraan verzoeken van journalisten en wetenschappers rondom het verhuisproces moeten
voldoen. Het Presidium stemt in met (een rol van de Voorzitter in) het afhandelingsprotocol.
Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van het rapport van de werkgroep Herziening
Reglement van Orde naar de commissie voor de Werkwijze. De werkgroep zal de verdediging
van de wijzigingsvoorstellen op zich nemen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 september






Het Presidium stemt niet in met het advies van de Kunstcommissie in het kader van de
Percentageregeling B67.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie Financiën om de adviesaanvraag
aan de parlementair advocaat over de vermogensrendementsheffing in box 3 door te geleiden
aan de Kamer.
Het Presidium besluit het aanbod van de Raad van State om een mondelinge feitelijke
toelichting te geven bij adviezen die worden afgesloten met een zwaar dictum onder de
aandacht te brengen van de initiatiefnemers van wetsvoorstellen.
Het Presidium besluit het verzoek aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar
de specifieke uitkeringen die de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de
Rijksoverheid ontvangen door te geleiden aan de Kamer.
Het Presidium stemt in met deelname van de commissie EZK aan de VN-klimaatconferentie
buiten een recesperiode.





Het Presidium stemt in met de rapportage begroting en verantwoording (incl. de voorstellen
voor de mutaties in de Najaarsnota).
Het Presidium stemt niet in met de voorliggende doorlichtingsvoorstellen van het MT.
Het Presidium is akkoord met een gefaseerde aanpak van de bezoekersregistratie en stemt in
met invoering van de eerste fase. Zes maanden na de start van de registratie wordt het
systeem geëvalueerd.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 11 september 2019





Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
om de Kamer voor te stellen op grond van artikel 7.23 Comptabiliteitswet 2016 de Algemene
Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de governance van de structurele
beheersorganisatie van het PGB 2.0 systeem.
Het Presidium gaat in op het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken met betrekking
tot het rapport van de staatscommissie Remkes en besluit de commissie uit te nodigen voor
een niet openbaar gesprek over het rapport.
Het Presidium besluit de uitvoering van de motie over de musical “Een brief aan de NAM –
naar een kind zullen we wel luisteren’ in handen te leggen van het bureau Evenementen

