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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31467 Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het

Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de
burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen
van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast
of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen
bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Dölle, volgt),
VVD (Hermans), PvdA (De Vries), SP (Vliegenthart, volgt), Holdijk (SGP, mede namens de
ChristenUnie) en Engels (D66, mede namens OSF).
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30696

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

stelt de commissie eindverslag vast, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
3. Met betrekking tot de wetsvoorstellen
31815

Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en
Venray

31816

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten

31817

Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel

31818

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het
grondgebied van de gemeente Bergen Lb; en

31819

Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en
Zevenhuizen-Moerkapelle

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 16
juni 2009 en daarbij het Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, nr.5) te betrekken.
4. Tijdens de rondvraag wordt afgesproken op dinsdag 9 juni 2009 rond lunchtijd met de
betrokken leden van de werkgroep stemmingen van de commissie te spreken over de
conceptnotitie stemmingen, teneinde te bezien of de notitie in de commissie geagendeerd
kan worden met een advies aan het College van Senioren.
De griffier van de commissie,
Hester Menninga

