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1. 32467 

Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van 

de mens) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 28 juni 2011. De 

commissie stelt zich op het standpunt dat het aan individuele leden en/of fracties is om al 

dan niet in te gaan op de uitnodiging van de Commissie Gelijke Behandeling voor een 

werkbezoek of een gesprek. 

 

2. 32157 

Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten 

(Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)  
 

De commissie besluit dat inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd kan worden op 

13 september 2011. 

 

3. 32677 

Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer 
    

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 5 juli 2011 te houden. Onder 

voorbehoud dat de in het verslag gestelde vragen adequaat en uiterlijk op 30 augustus 

2011 beantwoord zijn met een nota, acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire 

behandeling op 13 september 2011. 

De commissie stelt zich op het standpunt dat het aan individuele leden en/of fracties is om al 

dan niet in te gaan op verzoeken voor gesprekken van burgers en organisaties. 

 

4. 32757, nr. 1 

Voorhang Bouwbesluit 2012 

 

De commissie besluit de eventuele inbreng voor schriftelijke vragen aan de regering aan te 

houden tot 28 juni 2011. 
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 blad 2 

 

 

5. 32209 
Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens  

zwangerschap en bevalling of ziekte 

 

De commissie constateert dat de nota naar aanleiding van het verslag niet vóór 21 juni 2011 

is ontvangen, zoals was gevraagd in het verslag. De commissie stelt vast dat de plenaire 

behandeling op 28 juni 2011 geen doorgang kan vinden indien de nota niet vóór aanstaande 

vrijdag, 24 juni 2011, 12:00 uur wordt ontvangen. 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 


