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1. 32157 

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

(Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)  
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD 

(Duthler), het CDA (Van Bijsterveld) en D66 (Engels). De overige fracties kunnen bij het 

rondzenden van de drukproef besluiten of zij zich bij vragen wensen aan te sluiten. 

 

2. 32710 I 

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

3. 32710 IIA 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

4. 32710 IIB 

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

   

5. 32710 III 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de 

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

  

6. 32710 VII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 
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De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

7. 32710 XVIII  

Jaarverslag en slotwet Wonen, Wijken en Integratie 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

8. 32710 B 

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

9. 32710 C 

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

10. 32780 IIA 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011  

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

   

11. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer (mede naar aanleiding van de recente 

wijziging van de Kieswet (wetsvoorstel 32191)) 

De commissie besluit op 27 september 2011 te bespreken op welke wijze zij dit onderwerp 

procedureel wenst te behandelen. 

NB. het beschikbare informatiedossier is digitaal te raadplegen in dossier 32191 op 

www.eerstekamer.nl (inloggen vereist) 

 

12. 28750, nr. 28 

Beleidskader gemeentelijke herindeling 

De commissie besluit het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling te behandelen. 

Inbreng voor schriftelijk overleg kan geleverd worden in de vergadering van 27 september 

2011. 

 

13. T00299 

Friese vertaling Europese verdragen (31200 VII) 

T01087 

Vergoeding voor deelname aan een internationale parlementaire assemblee 

(30424/30425/30693) 

T01133 

Overleg met gemeenten (30879) 
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De brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 

2011 inzake reactie op afdoening toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

commissie constateert dat de toezeggingen nog (gedeeltelijk) openstaan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  

 


