
 

 

  

 

 
 
 

Den Haag, 16 maart 2012  

 
 
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
 
Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4 

FIN i.v.m. agendapunt 10, 18 
I&M i.v.m. agendapunt 2, 4 
V&J i.v.m. agendapunt 11  

 
Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 maart 

2012 
 
 
 
  Brievenlijst 
    
1.  Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)   
   
 
 
  
  Algemene Zaken 
    
 
  Geen agendapunten 

  
  Binnenlandse Zaken 
    
2.  Agendapunt: Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 2 maart 2012  
Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 33047-3 

 Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. Onder de leden wordt per mail 
geinventariseerd welke organisaties voor het rondetafelgesprek worden 
uitgenodigd.  

 Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de 
Nederlandse Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer met de uiterste 
inzendtermijn 16 april 2012.  

 Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg  
 Volgcommissie(s): I&M    
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3.  Agendapunt: Reactie op motie Heijnen (30372, nr. 35) over geschikt maken van DigiD voor 

het indienen van inleidende referendumverzoeken en 
ondersteuningsverklaringen  

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 2 maart 2012  
Reactie op motie Heijnen (30372, nr. 35) over geschikt maken van DigiD voor het 
indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen  - 
30372-40 

 Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van VvW TK 30372 (Wet 
raadgevend referendum)    

 
 
4.  Agendapunt: Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de 

vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het 
waterschap door de leden van de gemeenteraden  

   
 Zaak:  Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 

november 2011  
Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de 
vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het 
waterschap door de leden van de gemeenteraden  - 33097 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling  
 Noot: Voorafgaande aan de plenaire behandeling vindt nog een rondetafelgesprek plaats. 
 Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. Onder de leden wordt per mail 

geinventariseerd welke organisaties voor het rondetafelgesprek worden 
uitgenodigd.  

 Volgcommissie(s): I&M    
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur 

en Milieu, J.J. Atsma - 29 februari 2012  
Nota naar aanleiding van het verslag - 33097-6 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  
 Volgcommissie(s): BiZa    
 
 Zaak:  Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 

februari 2012  
Nota van wijziging  - 33097-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  
 Volgcommissie(s): BiZa    
 
 
5.  Agendapunt: Aangepaste reactie op Motie Van der Staaij m.b.t. een positieve prikkel op te 

nemen voor organisaties die eigen inkomsten weten te genereren  
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 5 maart 2012  
Aangepaste reactie op motie Van der Staaij  (33000, nr.25) m.b.t. een positieve 
prikkel op te nemen voor organisaties die eigen inkomsten weten te genereren  - 
24587-458 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
 
 
 

Rop Gonggrijp
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6.  Agendapunt: Gevolgen voor de armoedeval van wijziging van de vermogensnorm in de 

decentrale kwijtscheldingsregeling 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 5 maart 2012  
Gevolgen voor de armoedeval van wijziging van de vermogensnorm in de 
decentrale kwijtscheldingsregeling - 32315-10 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
7.  Agendapunt: Reactie op motie lid Hamer (29817-83) inzake sociale werkvoorziening en art 

12 Fvw 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 6 maart 2012  
Reactie op motie lid Hamer (29817-83) inzake sociale werkvoorziening en art 12 
Fvw - 29817-85 

 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.   
 
 
8.  Agendapunt: Eerste evaluatie van de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 maart 2012  
Eerste evaluatie van de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers - 28479-57 

 Besluit: Ten behoeve van een meer compleet beeld de aangekondigde volgende evaluatie 
in het najaar afwachten.   

 
 
9.  Agendapunt: Toetreding bedrijfseenheden bij De Werkmaatschappij per 1 januari 2012 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 maart 2012  
Toetreding bedrijfseenheden bij De Werkmaatschappij per 1 januari 2012 - 
31306-4 

 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het uitvoeringsprogramma Compacte 
rijksdienst. Tot het AO heeft uw commissie wel reeds besloten maar er is nog 
geen tijdstip vastgelegd.   

 
 
10. Agendapunt: Voordracht tot voorhang van wijzigingsbesluit Besluit Gemeentelijke 

basisadministratie 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 maart 2012  
Voordracht tot voorhang van wijzigingsbesluit Besluit Gemeentelijke 
basisadministratie - 31563-8 

 Besluit: De leden wordt verzocht per mail te laten weten of een inbreng feitelijke vragen is 
gewenst.  

 Noot: Er geldt hier een voorhangbepaling. De termijn van voorhang eindigt op 3 april 
2012. 

 Volgcommissie(s): FIN    
 
 
 
 
 



 

   4 

11. Agendapunt: Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een 
samenhangend juridisch kader  

   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 9 maart 2012  
Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een 
samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten 
kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de 
cliënt - 28684-342 

 Besluit: Betrekken bij het dossier Veilige publieke taak.  
 Volgcommissie(s): V&J    
 
 
  
  Wonen en Wijken 
    
12. Agendapunt: Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 2 maart 2012  
Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns - 31757-42 

 Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over de wijkenaanpak   
 
 
13. Agendapunt: Huurbeleid woningcorporatie Vestia 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 8 maart 2012  
Huurbeleid woningcorporatie Vestia - 29453-231 

 Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over woningcorporatie Vestia d.d. 8 
maart 2012   

 
 
  
  Algemeen 
    
14. Agendapunt: Verzoek lid Brinkman om de Nationale Ombudsman de problematiek inzake 

openbaarheid van bestuur en informatievoorziening binnen de provincie van 
provinciale statenleden te laten onderzoeken 

   
 Zaak:  Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Brinkman (PVV) - 8 maart 

2012  
Verzoek lid Brinkman om de Nationale Ombudsman de problematiek inzake 
openbaarheid van bestuur en informatievoorziening binnen de provincie van 
provinciale statenleden te laten onderzoeken - 2012Z04603 

 Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De commissiestaf zal een 
notitie maken waarin wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid en staatsrechtelijke 
aspecten van het verzoek en op de vraag welke organisatie het meest geschikt het 
onderzoek eventueel uit te voeren. 
Na bespreking van deze notitie zal de commissie een besluit nemen of een 
onderzoek wenselijk is en zo ja, door welke organisatie.   
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15. Agendapunt: Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een 

Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
(Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 

   
 Zaak:  Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. 

Donner - 12 mei 2011  
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een 
Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet 
toegelaten instellingen volkshuisvesting) - 32769 

 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in april a.s.   
 
 Zaak:  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 maart 2012  
Nota naar aanleiding van het verslag - 32769-7 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 Zaak:  Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.W.E. Spies - 12 maart 2012  
Nota van wijziging - 32769-8 

 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.   
 
 
  
  Rondvraag 
    
16. Agendapunt: Rondvraagpunt lid Heijnen over spoedwet om geldigheidsduur 

reisdocumenten te verlengen naar 10 jaar. 
   
 Zaak:  Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen 

(PvdA) - 15 maart 2012  
Verzoek aan de minister van BZK om door middel van een spoedwet de 
geldigheidsduur paspoorten en identiteitskaarten te verlengen naar 10 jaar in het 
licht van het vervallen per 26 juni 2012 van de geldigheid van 
kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd - 2012Z05231 

 Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken het verzoek van de commissie overbrengen.   
 
 
17. Agendapunt: Aan MP inzake berichtgeving over declaraties 
   
 Zaak:  Brief commissie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 1 maart 2012  

Aan MP inzake berichtgeving over declaraties - 2012Z03968 
 Besluit: De minister-president wordt verzocht om het antwoord op de brief van de 

commissie van 1 maart 2012 over de berichtgeving over declaraties van 
kabinetsleden uiterlijk 23 maart 2012 aan de Kamer te zenden.   

 
 
18. Agendapunt: Reactie op verzoek Heijnen over de sluiting van de belastingdienst in Emmen 
   
 Zaak:  Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. 

Spies - 12 maart 2012  
Reactie op verzoek Heijnen over de sluiting van de belastingdienst in Emmen - 
31066-122 

 Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat en de Voorzitter verzoeken het plenair 
debat met de minister van BZK en de staatssecretaris van Financien op korte 
termijn te plannen om te vermijden dat er onomkeerbare stappen worden gezet.  

 Volgcommissie(s): FIN    
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19. Agendapunt: Scada 
   
 Zaak:  Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 

15 maart 2012  
Scada - 2012Z05329 

 Besluit: De minister van V&J wordt verzocht de beantwoording de diverse schriftelijke 
vragen over Scada voor het algemeen overleg Cyber Security en veiligheid 
overheidswebsites van 20 maart a.s. naar de Kamer te sturen.   

 
 
20. Agendapunt: Behandeling herindelingsvoorstel Goeree-Overflakkee (33175) 
 Besluit:              De procedure van de behandeling van het wetsvoorstel wordt dusdanig aangepast 

dat de stemmingen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel vóór het meireces 
kunnen plaatsvinden. 
Dit kan betekenen dat het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg wordt 
behandeld. 

   
 
 
  
 
 
 
Griffier: Drs. M.J. van der Leeden 
 
Activiteitnummer: 2011A04879 
 
 
 
 


