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Den Haag, 6 september 2005 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 6 september  

 
1. 
  Brief  van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 

6 juli 2005 over de stand van zaken van voornemens en toezeggingen t.a.v. 
wijzigingen Grondwet (vso 29800 VII, nr. c)  

Wordt aangehouden tot 13 september a.s. De heer Jurgens zal worden gevraagd bij de behandeling 
van dit punt aanwezig te zijn. 
 
2. 
  Brief  van de minister van Justitie van 11 augustus 2005 betreffende de reactie op de 

motie-Van Thijn c.s. (28831, B) 
De commissie zal zich in reactie op deze brief schriftelijk wenden tot de minister-president, die het 
regeringsbeleid coördineert en voor de eenheid ervan waakt. Hem zal worden gevraagd deze brief van 
de commissie vóór de Algemene Politieke Beschouwingen (22 november a.s.) te beantwoorden. 
De commissiebrief zal in ontwerp aan de commissie worden voorgelegd op 13 september a.s. 
 
3. 
29311  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar 

aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke 
behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 646 van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Evaluatiewet Awgb) 

 

Dit wetsvoorstel zal als hamerstuk worden afgehandeld. 
 
4. 
30033  Samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond 
Eindverslag. Plenair op 13 september a.s. 
 
5.  
29532   Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten 

met het oog op de instelling van plusregio's (Wijzigingswet Wgr-plus) 
 
27008   Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de 

afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke 
regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen 

Eindverslag onder voorbehoud; plenair 8 november a.s.1 
 
6.  
30083   Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug  
Plenair 13 september a.s. 
 
De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen. 

                                                 
1  De heer Platvoet is op die datum verhinderd wegens werkzaamheden voor de Raad van Europa.  
Op 13 september zal een nader besluit dienen te worden genomen over de datum van plenaire afhandeling. 


