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1. 33330 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)   

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), 

PvdA (Duivesteijn), CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Van Dijk), SP (Ruers), D66 (Engels), 

GroenLinks (De Boer) en CU (Kuiper). Leden die hun inbreng nog niet bij de griffie hebben 

aangeleverd kunnen dat doen tot uiterlijk donderdag 28 februari 2013, 10:00 uur. De 

leden van de commissie kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 maart 2013, 10:00 uur reageren 

op de proefdruk van het voorlopig verslag. De commissie preciseert daarnaast dat de 

regering zal worden gevraagd uiterlijk vrijdag 1 maart 2013, 16:00 uur, de memorie van 

antwoord aan de Eerste Kamer te versturen, waarna op 5 maart 2013 in de ochtend de 

nadere procedure kan worden besproken en kan worden bezien of het wetsvoorstel gereed is 

voor plenaire behandeling. 

 

2. 30372 

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw, houdende regels inzake het  

raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 maart 2013 te houden. 

 

3. 33084 

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het  

terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de  

dualisering van het gemeentebestuur 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 maart 2013 te houden. 

 

4. Nieuwe procedure kabinetsformatie 

De commissie spreekt op verzoek van het College van Senioren en aan de hand van twee 

stafnotities over de wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer inzake de 

rol van de Tweede Kamer bij de kabinetsformatie. Leden spreken hun waardering uit voor de 
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ambtelijk opgestelde notities. De commissie constateert dat de Tweede Kamer voornemens 

is deze wijziging te evalueren en besluit de evaluatie af te wachten. Wanneer de evaluatie 

beschikbaar is, wenst zij deze te agenderen en te bespreken, mede in het licht van de 

nabespreking van het debat in de Eerste Kamer van 29 januari 2013 over de wijze van 

verkiezen van de Eerste Kamer. 

 

5. C 

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering 

en verzelfstandiging van overheidsdiensten 

 

Het lid Kuiper (CU) doet verslag van het gesprek dat hij als voormalig voorzitter van de POC 

heeft gehad met de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Bij het 

gesprek was ook het lid Vliegenthart (SP), voormalige vicevoorzitter van de POC, aanwezig. 

Tijdens het gesprek is onder meer het idee van een gezamenlijk symposium besproken. De 

commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer zal nu bezien op welke wijze zij 

met het POC-rapport om wenst te gaan. De commissie besluit de reactie vanuit de Tweede 

Kamer af te wachten en deze, gezamenlijk met de kabinetsreactie op het POC-rapport, te 

betrekken bij de voorbereiding van het voorziene plenaire debat met de regering. De 

commissie wenst bij die voorbereiding ook de reeds verstrekte  feedback van de andere 

Kamercommissies inzake het POC-rapport te betrekken. 

 

6. Wijze van verkiezen Eerste Kamer 

Zie punt 4. 

 

7. Naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP) wijst de voorzitter nog eens op 

de mededeling dat ambtelijk is gebleken dat de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties op 8 maart 2013 zijn visienota over de inrichting van het openbaar 

bestuur, waarom is gevraagd in de motie-Kox c.s. (33400, L), ter bespreking in de 

ministerraad zal aanbieden en dat deze vervolgens wordt aangeboden aan Eerste en Tweede 

Kamer.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


