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De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

datum

9 maart 2010

ons kenmerk

40777/HM/LD

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30585

Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van
de Raad van State

stelt de commissie voor de plenaire behandeling op 1 juni 2010 te doen plaatsvinden.
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 d e 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)

merkt de voorzitter op dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
enkele punten van dit voorstel (met name maatregelen tegen 12-minners) spoedvoorlichting
van de Raad van State heeft gevraagd. Onder voorbehoud dat deze voorlichting uiterlijk
twee weken vóór de datum van de beraadslaging beschikbaar is, stelt de commissie voor de
plenaire behandeling van het voorstel op 18 mei 2010 te doen plaatsvinden. De staf gaat
na wat de omvang van de voorlichting is en of alle door de Tweede Kamer aangenomen
amendementen daarin meegenomen worden.
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

stelt de commissie voor de plenaire behandeling op 23 maart 2010 te heropenen.
3. Het lid Ten Horn (SP) merkt over de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 2 maart 2010 over het wetsvoorstel veiligheidsregio’s (EK 31117, G)
op dat een vraag die zij gesteld heeft niet goed beantwoord is, mogelijk als gevolg van een
verkeerde lezing. De staf doet hierover navraag bij het Ministerie.

datum

9 maart 2010

ons kenmerk

40758/HM/LD

blad

2

4. De commissie beschouwt de toezeggingen T00882, T00936 en T01068 als afgedaan. De
overige toezeggingen genoemd in de brief van de secretaris-generaal van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 februari 2010 (EK 32123 VII, D) staan
ofwel nog open, ofwel worden besproken in de commissie NAAZ.
De griffier van de commissie,
Hester Menninga

