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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel    

LXV, A  Raming der voor de Eerste Kamer in 2009 benodigde uitgaven, evenals 

aanwijzing en raming van de ontvangsten  

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 10 juni 

2008.  

 

2.   Met betrekking tot wetsvoorstel 

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

het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten 

  wordt inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag door de fracties van PvdA 

(Rehwinkel) en VVD (Hermans). 

 

3.   Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties d.d. 14 maart 2008 (EK 31200 IIA, A) zal op 3 juni 2008 een laatste 

inventarisatie van de standpunten van de verschillende fracties plaatsvinden, zal de 

commissie bezien of er mogelijk eensluidende invalshoeken zijn voor een debat ter zake 

met de staatssecretaris (na het zomerreces) en zal de commissie besluiten op welke wijze 

dit debat voorbereid zal worden.  

 

4.    Naar aanleiding van de reactie van de regering op het advies van het CBP (EK 30 553, C) 

inzake wetsvoorstel  30553 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen 

tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede 

enkele andere wijzigingen), besluit de commissie op dinsdag 8 juli 2008 inbreng te 

leveren voor vragen naar aanleiding van deze regeringsreactie. Daarnaast zal per brief het 

CBP gevraagd worden of de regeringsreactie nog aanleiding geeft tot het maken van 

opmerkingen.  

 

5. Naar aanleiding van het afschrift van de brief van de VNG aan de minister van BZK over de 

schouw van wettelijke termijnen d.d. 8 mei 2008 besluit de commissie de minister om een 

reactie te vragen op deze brief (en voorstel) van de VNG. Tevens verzoekt de commissie te 

vernemen of andere commissies wettelijke termijnen signaleren die in de praktijk knellend 

kunnen zijn. 

 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Hester Menninga 

 


