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1. 32389 

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de 

revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toe-

zicht) 

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Engels). 

 

2. 32157 

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

(Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)  

 

De commissie brengt eindverslag uit. Na ontvangst van de nadere memorie van antwoord 

inzake wetsvoorstel 32389 (Wet revitalisering generiek toezicht; zie het vorige punt) be-

sluit zij over de vraag of plenaire behandeling van wetsvoorstel 32157 wenselijk is, en zo 

ja, of het voorstel dan gezamenlijk met wetsvoorstel 32389 behandeld dient te worden en 

op welke datum. 

 

3. T01434 

Nagaan mogelijkheden voor banken in productie en financiering duurdere huursector 

 

De brief van de minister van Algemene Zaken d.d. 23 maart 2012 (33.000 III, C), voor 

zover deze ziet op deze toezegging, wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie 

stelt vast dat de toezegging nog open staat. 

 

4. T01237 

Toezending conceptversie richtlijn (22112/31544 CK) 

 

De brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 27 

maart 2012 (33.000 V, R), voor zover deze ziet op deze toezegging, wordt voor kennisge-

ving aangenomen. De commissie stelt vast dat de toezegging nog open staat. 
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5. T01152 

Institutionele aanpassingen bestuursrechtspraak (30585) 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 maart 2012 (33.000 VI, E), 

voor zover deze ziet op deze toezegging, wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

commissie stelt vast dat de toezegging nog open staat. 

 

6. De commissie vraagt de staf een informatiedossier te maken met het oog op het plenaire 

debat op 22 mei 2012 over de visienota bestuur en bestuurlijke inrichting. Het dossier 

dient vooral in te gaan op actualiteiten en op de aanleiding voor het debat. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


