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Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges
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dinsdag 1 juni 2010

aan

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

datum
ons kenmerk

1.

1 juni 2010
41043/PvO/LD

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)
De commissie betrekt de voorlichting van de Raad van State en de reactie van de regering
daarop bij de op 29 juni 2010 geagendeerde plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Een
hieraan voorafgaand apart mondeling overleg acht de commissie niet noodzakelijk. Wel
verzoekt de commissie de staf de voorlichting te verspreiden onder alle leden van de Eerste
Kamer.

2.

De commissie stuurt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
brief waarin de commissie haar ontstemming uitspreekt over het uitblijven van antwoorden
op de schriftelijke vragen van het lid Engels (D66) inzake de benoeming van de heer mr. L.F.
Asscher tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amsterdam.

3.

31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de
geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 21 mei 2010 voor kennisgeving aan.

4.

De commissie gaat akkoord met het voorstel van het lid Hendrikx (CDA) het Centraal
Planbureau (CPB) een commissiebrief te sturen met het verzoek de Kamer te informeren
over de door het CPB gehanteerde berekeningssystematiek bij het doorrekenen van de in de
diverse verkiezingsprogramma’s opgenomen beleidsvoornemens van de politieke partijen op
het terrein van de bestuurlijke organisatie.
De griffier a.i. van de commissie,
Peter van Oort

