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1. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer (mede naar aanleiding van de recente 

wijziging van de Kieswet (wetsvoorstel 32191)) 

 

De meerderheid van de commissie acht een evaluatie van de wijze van verkiezen van de 

Eerste Kamer en van de wijze waarop de verkiezingen de laatste keer zijn verlopen gewenst. 

Zij bespreekt de diverse opties voor het uitvoeren van een dergelijke evaluatie en besluit ter 

zake met deskundigen te spreken. Hiertoe zal de staf een ambtelijk voorstel maken dat op 4 

oktober 2011 wordt geagendeerd. 

 

2. 28750, nr. 28 

Beleidskader gemeentelijke herindeling 

 

De fracties van VVD (Schouwenaar), PvdA (Koole), SP (Vliegenthart) en D66 (Engels) 

leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van GroenLinks (De 

Boer) sluit zich aan bij de inbreng van de fractie van de PvdA. 

 

3. De commissie besluit de bespreking van de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 15 september 2011 inzake het toezeggingenrappel (wordt gedrukt als 

32500 VII, G) aan te houden tot 4 oktober 2011. 

 

4. 33011 

Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart 

De commissie neemt kennis van de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties a.i. van 26 september 2011 waarin om zeer spoedige plenaire 

behandeling van het wetsvoorstel wordt gevraagd. Onder voorbehoud dat het wetsvoorstel 

nog deze week door de Tweede Kamer wordt aangenomen, kan de commissie op 4 oktober 

2011 het voorbereidend onderzoek houden. Onder voorbehoud dat de in het verslag 

gestelde vragen uiterlijk vrijdag 7 oktober 2011, 12.00 uur met een nota zijn beantwoord, 

acht de commissie plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 11 oktober 2011 

mogelijk.   

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  


