
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges 

van Staat / Algemene Zaken en Huis der 
Koningin 

 dinsdag 22 september 2009    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 datum 22 september 2009 

 kenmerk 40176/HM/ 

 

 

1.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

30569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het 

stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen 

gemeente 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties SP (Ten Horn) en D66 

(Engels).   

 

2.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

30879 Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in 

verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een 

gehandicaptenparkeerkaart 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties CDA (Van Bijsterveld), SP 

(Ten Horn), SGP (Holdijk, mede namens de CU) en D66 (Engels).   

 

3.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en 

de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) 

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

(Hermans), PvdA (Meindertsma), SP (Ten Horn), SGP (Holdijk, mede namens de CU) en D66 

(Engels).  

 

4.    De commissie besluit in reactie op de brief van de minister van 26 juni 2009 inzake de 

procedure van grondwetswijziging en de rol en functie van een demissionair kabinet (28331, 

I) de minister per brief te verzoeken om een reactie op het standpunt van de commissie.  

 

5.    De commissie acht het wenselijk dat aan de regering wordt meegegeven dat  - gelet op de 

fase van behandeling - de behandeling van de spoedeisende wetten tevens een 

verantwoordelijkheid is van de regering.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  



 datum 22 september 2009 

 kenmerk /HM/ 

 blad 2 

 

 

 

 

 

 


