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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

  31012 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over 

het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle), VVD 

(Hermans), PvdA (Rehwinkel) en SGP (Holdijk) mede namens CU. Het voorlopig verslag 

zal volgende week in de commissie geagendeerd worden.  

 

 2. Met betrekking tot   

31013  Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake 

het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Dölle), VVD 

(Hermans), PvdA (Rehwinkel), D66 (Engels) mede namens OSF, en SGP (Holdijk) mede 

namens CU. Het voorlopig verslag zal volgende week in de commissie geagendeerd 

worden.  

  

3. Tijdens de rondvraag wordt besloten ter voorbereiding op het interpellatiedebat op 26 

februari 2008 over het al dan niet in strijd met de Grondwet handelen door politieke 

partijen, als zij hun leden van Provinciale Staten oproepen om bij verkiezingen van de 

Eerste Kamer de door de partijen vastgestelde lijstvolgorde te respecteren, de 

desbetreffende brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 

een lid van Provinciale Staten van Gelderland aan de leden van de commissie te doen 

toekomen.  

 

Naar aanleiding van de door de minister van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

gedane toezegging aan de Tweede Kamer betreffende een verdiepingsnotitie inzake de 

toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur, wordt besloten de minister te vragen 

wanneer deze notitie verwacht kan worden en wat de doelstelling van deze notitie zal 

zijn. Verzocht zal worden deze informatie op te nemen in de reactie op de brief van de 

commissie van 18 december 2007.   

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  



 datum 5 februari 2008 

 kenmerk /HEsM/KL 

 blad 2 

 

 

 

 


