Presidiumbesluiten 1 september – 16 december 2009

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 16 december 2009 besloten:
•
•
•

•

•

om in te stemmen met een handhaving van de huidige fractiekostenregeling;
om in te stemmen met de geleidelijke invoer van het nieuwe logo van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal per december 2009;
om in te stemmen met het verzoek om verlenging van de proefperiode tot 1 januari 2011
inzake het vragen van advies aan het Adviescollege voor administratieve lasten over
amendementen aan Actal. Het voorstel zal, vergezeld van een positief advies, ter instemming
aan de Kamer worden voorgelegd;
om in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor BZK inzake een
adviesaanvraag aan de Kiesraad over voorstellen van Wet 32 220 alsmede 32 221. Het
voorstel zal, vergezeld van een positief advies, ter instemming aan de Kamer worden
voorgelegd;
om, ingevolge de aangenomen motie Ormel (32 125 nr. 3) de Europese vlag te plaatsen op
het dak van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 18 november 2009 besloten:
•
•
•
•

in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie VROM over deelname aan de
klimaatconferentie te Kopenhagen van 16-19 december a.s.;
het voorstel procedure parlementair voorbehoud en voorstel tot aanpassing van de inleiding
JBZ-procedure door te geleiden aan de commissie voor de Werkwijze;
om de algemene commissie voor Jeugd en Gezin te vragen de uitvoering van de motie
Dijsselbloem c.s. (32 123 XVII, nr 13.) ter hand te nemen;
in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie Defensie inzake de beëindiging van
de status groot project van het project Luchtverdedigings- en Commandofregatten. Het
voorstel zal, vergezeld van een positief advies, ter instemming aan de Kamer worden
voorgelegd.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 4 november 2009 besloten:
•
•
•

om in te stemmen met een geleidelijke invoering van een nieuw logo/beeldmerk van de
Tweede Kamer;
om zaken, die raken aan de beeldvorming van de Kamer, al in een vroeg stadium aan het
Presidium voor te leggen ter vergroting van de betrokkenheid;
om in te stemmen met het voorstel voor een nieuwe verrekeningswijze (naar rato van
ouderdom) in geval van beschadiging of verlies van de door de Kamerorganisatie verstrekte
mobiele telefoons en PDA’s met ingang van 4 november 2009.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 14 oktober 2009 besloten:
•
•
•
•
•
•

om in te stemmen met de memo afrekening fractiekosten 2008;
om in december 2009 het normenkader fractiekosten nader te beschouwen;
om in te stemmen met een voordracht voor een plv. lid van de Klachtencommissie/Commissie
Ongewenste Omgangsvormen;
om in te stemmen met de voorgestelde vergaderdata van de Kamer, alsmede van het
Presidium;
om in te stemmen met de voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde inzake de
Dienst Verslag en Redactie en deze, voorzien van een positief advies, ter instemming door te
geleiden aan de Kamer;
om de voortgangsrapportage tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel te accorderen
en deze, voorzien van een positief advies, ter instemming door te geleiden aan de Kamer;

•

om de commissie BuZa nog eens te informeren over het Presidiumbesluit over de
samenstelling delegaties buitenlandse werkbezoeken.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 30 september 2009 besloten:
•

om een onafhankelijke commissie van drie personen te verzoeken een breed onderzoek te
doen naar het uitlekken van de stukken voor Prinsjesdag*. De precieze onderzoeksvragen
zullen in onderling overleg worden geformuleerd. De commissie rapporteert aan het
Presidium. Daarna kan het Presidium de balans opmaken en beslissen hoe verder te
handelen.
(*Dit zijn de miljoenennota, de macro-economische verkenningen, het belastingplan en de
begrotingshoofdstukken)

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 23 september 2009 besloten:
•
•
•
•
•
•
•
•

om op woensdag 30 september a.s. verder te praten over een breed onderzoek naar het
lekken van de Prinsjesdagstukken;
de voorstellen inzake de financiële dekking Parlementaire Zelfreflectie, voorzien van een
positief advies, ter instemming door te geleiden aan de Kamer;
om tijdens de volgende reguliere Presidiumvergadering verder te praten over een
normenkader fractiekostenregeling;
om het verzoek van de vaste commissie voor BZK bij het eindverslag van de werkgroep ICTprojecten bij de Rijksoverheid, voorzien van een positief advies, door te geleiden aan de
Kamer;
om het herziene uitvoeringsvoorstel onderzoeksagenda en uitvoeringstoets ex post, voorzien
van een positief advies, door te geleiden aan de Kamer;
om niet in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor EZ in zake een verzoek
om aanvullend reisbudget ten behoeve van een werkbezoek;
om in te stemmen met het verzoek van de vaste Commissies Rijksuitgaven en EU-zaken
inzake het organiseren van een interparlementaire conferentie over besteding EU-middelen;
om in te stemmen met een aanpassing van het begrotingsschema 2010.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 15 september 2009 besloten:
•

Dat de Voorzitter een onderzoek zal laten verrichten naar het lekken van de
Prinsjesdagstukken 2009. Het Presidium heeft geen behoefte aan de uitvoering van artikel 38
van het Reglement van Orde inzake het lekken van de Prinsjesdagstukken.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 9 september 2009 besloten:
•
•
•
•
•
•

om tijdens de vergadering op 23 september Prinsjesdag 2009 te reflecteren;
in te stemmen met voorstellen commissiereizen (n.a.v. de Motie Brinkman cs. 31 982 nr. 20)
en deze door te geleiden aan de commissiegriffiers;
de brief van het lid Aptroot te beantwoorden;
het voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van de regeling Parlementair
onderzoek, voorzien van een positief advies, door te geleiden naar de Kamer;
het voorstel van de commissie voor de Werkwijze over een voorstel tot wijziging van het
Reglement van Orde met betrekking tot het aanvragen van VAO’s, voorzien van een positief
advies, doorgeleiden naar de Kamer;
in te stemmen met de samenstelling van het bestuur van de stichting Bezoekerscentrum
Binnenhof.

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 1 september 2009 besloten:
•

dat de Voorzitter de MP zal informeren over het standpunt van het Presidium om de stukken
(onder embargo) met betrekking tot Prinsjesdag 2009 de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag

•

onder de leden te verspreiden, met als voorkeur 150 sets, doch tenminste een aantal per
fractie;
het Presidium heeft ten aanzien van de opleverdatum van het eindrapport van de Commissie
Davids (onderzoek besluitvorming Nederlandse deelname aan Irak-oorlog) grote bezwaren
tegen uitstel tot eind december 2009 of zelfs tot na het Kerstreces. Het Presidium meent
voorts dat moet worden vastgehouden aan de overeengekomen aanbieding van het
eindrapport aan het Kabinet onder gelijktijdige doorzending en openbaarmaking aan de beide
Kamers.

