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1. De commissie stelt voor de plenaire beraadslagingen over de wijze van verkiezen van de 

Eerste Kamer en de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33017 (Wijziging van de 

Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid 

van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen) op 29 januari 2013 te doen 

plaatsvinden. 

 

2. De commissie neemt het verloop van de laatste Eerste Kamerverkiezingen (23 mei 2011) 

tegen de achtergrond van de recente wijziging van de Kieswet (wetsvoorstel 32191) als 

uitgangspunt voor het debat over de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer. Het staat de 

fracties vrij andere aan de verkiezing van de Eerste Kamer gerelateerde onderwerpen hierbij 

te betrekken. 

 

3. Gesprek Eerste Kamer met leden van de Raad van State, 9 oktober 2012 

De commissievoorzitter laat weten dat hij contact heeft gehad met de Voorzitter van de 

Eerste Kamer over de voorbereiding van bovengenoemd gesprek. Geconcludeerd is dat de 

commissie BZK primair verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het tweejaarlijkse 

gesprek van de Kamer met de Raad van State. De commissie kan zo'n gesprek desgewenst 

in commissieverband met een delegatie van de Raad van State voorbereiden of middels een 

werkbezoek. 

 

4. 32752 
Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet 
financiering politieke partijen)  

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel op 26 februari 2013 te doen plaatsvinden. 

 

5. Follow-up moties debat Staatscommissie Grondwet (31570, B en C)  

De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te 

sturen met een verzoek haar te informeren over de uitvoering van de genoemde moties en 

om een geactualiseerde reactie op het rapport van de Staatscommissie Grondwet. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 
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