Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges
van Staat / Algemene Zaken en Huis der
Koningin
dinsdag 11 mei 2010

aan

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

datum
ons kenmerk

11 mei 2010
40991/KvD/LD

1. Met betrekking tot
LXXXVII
Raming der voor de Eerste Kamer in 2011 benodigde uitgaven, evenals
aanwijzing en raming van de ontvangsten
stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek op 18 mei 2010 te houden.
2. Met betrekking tot
32226 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees
Parlement
brengt de commissie eindverslag uit. Zij zal in de vergadering van 18 mei 2010 spreken
over een datum voor plenaire behandeling.
3. Met betrekking tot
31467 Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek
van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de
bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter
bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag
jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en
ernstige overlast)
stelt de commissie voor de plenaire behandeling op 29 juni 2010 te doen plaatsvinden. Op
de website van de Eerste Kamer dient expliciet te worden aangegeven dat de plenaire
behandeling wordt uitgesteld op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De voorzitter van de commissie zal contact opnemen met de minister
over de beschikbaarstelling van de voorlichting van de Raad van State. Indien de voorlichting
daartoe aanleiding geeft, overweegt de commissie enige tijd voorafgaand aan de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel een mondeling overleg met de minister te houden.
4. Tijdens de rondvraag verwijst de voorzitter naar het onlangs verschenen advies van de Raad
voor het openbaar bestuur, geschreven op aanvraag van de Eerste Kamer. De commissie
besluit het rapport getiteld ‘Het einde van het blauwdruk-denken: naar een nieuwe inrichting
van het openbaar bestuur’ te agenderen voor de vergadering van 18 mei 2010.
NB. De leden kunnen - na inloggen - het informatiedossier via onderstaande link raadplegen
http://www.eerstekamer.nl/infodossier/nieuwe_inrichting_openbaar_bestuur
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