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1. 331751 
Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 mei 2012 te houden. 

 

2. 331292 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 

 

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties van 19 april 2012 inzake dit wetsvoorstel (33129, A) aan te houden 

tot 15 mei 2012. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek met betrekking 

tot het wetsvoorstel eveneens op 15 mei 2012 te houden (in plaats van op 8 mei 2012, 

zoals eerder voorgesteld). 

 

3. Follow-up moties debat Staatscommissie Grondwet (31570, B en 31570, C) 

 

De commissie stelt vast dat het Algemeen Overleg over het rapport van de 

Staatscommissie Grondwet en de kabinetsreactie daarop in de Tweede Kamer nog niet is 

afgerond. Zodra dit het geval is, bespreekt de commissie de follow-up van de moties 

opnieuw. 

 

4. 32600 

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en 

semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector) 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel heeft de commissie eerder besloten het voorbereidend 

onderzoek pas te verrichten nadat de voorlichting van de Raad van State, gevraagd op 7 
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 Datum 24 april 2012 

 Kenmerk 44002/FB/LD 

 blad 2 

 

februari 2012, is ontvangen.3 De commissie stelt vast dat deze voorlichting nog niet 

ontvangen is en dat zij deze eerst wenst te bestuderen alvorens het voorbereidend 

onderzoek te verrichten. De commissie stelt daarom voor dat het voorbereidend onderzoek 

in ieder geval niet plaatsvindt vóór 15 mei 2012, afhankelijk van de ontvangst van de 

voorlichting. 

 

5. Het lid De Boer (GroenLinks) vraagt naar een voorgehangen ontwerp-AMvB over huren. De 

staf gaat na of dit ontwerpbesluit ná vrijdagochtend jl. is ontvangen. 

Naschrift: dit blijkt het geval. Bij brief van 20 april 2012 is een ontwerpbesluit tot wijziging 

van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband 

met woonruimte in beschermd monument en beschermd stads- en dorpsgezicht) aan de 

Eerste Kamer aangeboden. Deze ontwerp-AMvB wordt opgenomen op het eerstvolgende 

overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving. 

 

6. De commissie bespreekt de wenselijkheid van het doorgaan van de plenaire 

beraadslagingen op 22 mei 2012 over de visienota bestuur en bestuurlijke inrichting, 

waartoe zij eerder had verzocht. Zij adviseert de Kamervoorzitter (en het College van 

Senioren), gelet op de ontstane politieke situatie, het plenaire debat te annuleren. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

                                               
3 Korte aantekeningen 31 januari 2012. 


