Den Haag, 31 januari 2013

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

EU
GELO
V&J

Document:
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i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
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Brievenlijst
1. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken
2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Reactie op de aangehouden motie van het lid Pechtold (33400 I, nr. 5) over
het herijken van de koninklijke archieven
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 januari 2013
Reactie op de aangehouden motie van het lid Pechtold (33400 I, nr. 5) over het
herijken van de koninklijke archieven - 33400-I-9
Voor kennisgeving aangenomen.

Binnenlandse Zaken
3. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4. Agendapunt:

Zaak:

Evaluatieonderzoek naleving Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 16 januari 2013
Evaluatieonderzoek naleving Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) - 28684367
Desgewenst betrokken bij AO inzake geweld tegen publieke ambtsdragers op 30
januari jl.
V&J

Maten voor gemeenten 2012 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid
in de periode 2005 – 2010
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit:

5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:
Besluit:

7. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Plasterk - 17 januari 2013
Maten voor gemeenten 2012 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de
periode 2005 – 2010 - 33400-B-6
(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het financieel akkoord van het rijk
met de medeoverheden
33268 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Kieswet houdende
maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het
buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering
van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en
stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk - 18 januari 2013
Tweede nota van wijziging - 33268-9
Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van
2012
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 18 januari 2013
Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2012 - 33400IV-20
Agenderen voor een algemeen overleg over BES-aangelegenheden
Zie agendapunt 9.
Agenderen voor gesprek met gedeputeerden van de BES-eilanden in de week van
11 - 15 maart 2013 en voorafgaand aan het AO.
Evaluatie verkiezing leden van de Tweede Kamer van 12 september 2012
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 21 januari 2013
Evaluatie verkiezing leden van de Tweede Kamer van 12 september 2012 31142-34
Agenderen voor een algemeen overleg over verkiezingsaangelegenheden.
Voorafgaand een gesprek voeren met de Kiesraad.
Agenderen voor een gesprek met de Kiesraad voorafgaand aan het AO
Verkiezingsaangelegenheden.
GELO

Algemeen
8. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Fiche: Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11
januari 2013
Fiche: Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites - 22112-1544
Agenderen voor het algemeen overleg over ICT-aangelegenheden waartoe de
commissie al heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgelegd. Het
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Noot:
Volgcommissie(s):

9. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

10. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

11. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

12. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

voorgenomen algemeen overleg wordt gesplitst in twee afzonderlijke overleggen:
een over beveiligingsaspecten en ICT, en een over het gebruik van ICTmogelijkheden door de overheid. Het fiche wordt geagendeerd bij het
laatstgenoemde algemeen overleg.
zie ook agendapunt 12
EU

Verzoek Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens
gedeputeerden Openbare Lichamen, om gesprek met vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken
Brief derden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den
Haag - 14 januari 2013
Verzoek Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens
gedeputeerden Openbare Lichamen, om gesprek met vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken - 2013Z00435
Agenderen voor gesprek met gedeputeerden van de BES-eilanden (zie ook
agendapunt 6). Voor het gesprek wordt een inventarisatie gedaan.
Verzoek UNDP, namens Commissie voor Nationale Veiligheid van het
parlement van Moldavië, om gesprek met vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken over toezicht op veiligheidsdiensten
Brief derden - United Nations Development Programme (UNDP) te - 18 januari
2013
Verzoek UNDP, namens Commissie voor Nationale Veiligheid van het parlement
van Moldavië, om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over
toezicht op veiligheidsdiensten - 2013Z00861
Agenderen voor gesprek van ca. een uur. Voor het gesprek wordt geïnventariseerd
welke leden zullen deelnemen.
Verzoek Ambassade van Tsjechië, namens commissies mandaten en
immuniteiten van het Tsjechisch parlement, om gesprek met vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken over financiering politieke partijen
Brief derden - Ambassade van Tsjechië (NL) te Den Haag - 18 januari 2013
Verzoek Ambassade van Tsjechië, namens commissies mandaten en
immuniteiten van het Tsjechisch parlement, om gesprek met vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken over financiering politieke partijen - 2013Z01134
Agenderen voor gesprek. Voor het gesprek wordt een inventarisatie gedaan.

Overzicht geplande en ongeplande activiteiten
Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 30 januari 2013
Overzicht geplande en ongeplande activiteiten - 2013Z01741
De leden van de commissie zullen vóór 8 februari a.s. aangeven welke prioriteit
de ongeplande activiteiten hebben zodat ze kunnen worden gepland. Het gesprek
met de Kiesraad zal worden toegevoegd.

Rondvraag
13. Agendapunt:

Initiatief-Schouw over deconstitutionalisering van de burgemeester (33239)
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Noot:

14. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Het initiatiefwetsvoorstel zal op de agenda van de volgende
procedurevergadering worden geplaatst.

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) 31 januari 2013
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp 2013Z01857
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden
gerappelleerd zijn standpunt over de mogelijke samenvoeging van de gemeenten
Bussum, Muiden, Naarden en Weesp binnen twee weken aan de commissie te
doen toekomen.

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2012A03807
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