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1. De wijze van verkiezen van de Eerste Kamer 

Na ampel beraad geeft de commissie er de voorkeur aan de plenaire beraadslaging over dit 

onderwerp kort na het zomerreces te laten plaatsvinden. In een latere vergadering zal een 

voorstel voor een concrete datum worden besproken. De staf gaat na wanneer de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is. 

 

2. 31117, J 

De brief van de minister van BZK d.d. 10 januari 2012 in reactie op de brief met vragen over 

de visienota bestuur d.d. 29 november 2011 geeft geen aanleiding tot een tweede 

schriftelijke gedachtewisseling. De commissie stelt voor de visienota op 22 mei 2012 plenair 

te behandelen, met 15 mei 2012 als terugvaloptie. 

 

3. 33140, A/nr.1 

De brief van de minister van BZK d.d. 13 januari 2012 inzake het voornemen van de Staat 

deel te nemen aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

(EGTS) voor het European Urban Knowlegde Network (EUKN) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

4. E1100931 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van 

overheidsinformatie 

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg 

kan worden geleverd in de vergadering van 7 februari 2012. 

 
5. Op voorstel van het lid Van Bijsterveld (CDA) besluit de commissie op 31 januari 2012 te 

spreken over de mogelijkheid om voorlichting over het wetsvoorstel Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Kamerstukken 32600) te 

vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State, mede gelet op de vele 

aangenomen amendementen en de nota’s van wijziging. De staf gaat na wat de beoogde 

datum van inwerkingtreding van het voorstel is en schrijft een korte noot met 
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achtergrondinformatie over eerdere voorlichting van de Raad van State inzake de Wet 

maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Kamerstukken 31467). 

 
 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


