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1. 33400 I  

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 

 

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

afgedaan. 

 

2. 33400 IIA 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 

 

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

afgedaan. 

 

3. 33400 IIB 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten 

van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 

 

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

afgedaan. 

 

4. 33400 III 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van 

het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- 

en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 

 

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

afgedaan. 

 

5. 33400 B 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 29 januari 2013 te houden. 
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6. 33400 C 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 29 januari 2013 te houden. 

 

7. 33400 VII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor 

het jaar 2013 

 

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

afgedaan. 

 

8. 31570 

Herziening Grondwet 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 januari 2013 

inzake uitvoering moties debat staatscommissie Grondwet in reactie op de commissiebrief 

van 18 december 2012 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

9. 33129 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 

 

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 januari 2013 

inzake mogelijkheid van een huurbelasting in reactie op de commissiebrief van 20 november 

2012 (33129, I) besluit de commissie nader in schriftelijk overleg te treden. De leden Ter 

Horst (PvdA) en De Vries-Leggedoor (CDA) leveren inbreng voor een conceptbrief, die op 29 

januari 2013 wordt geagendeerd voor bespreking. 

 

10. 33400, L 

Motie-Kox (SP) c.s. over de bestuurlijke organisatie van Nederland 

 

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 januari 2013 

inzake uitvoering motie-Kox c.s. (zie ook agendapunt 12) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissie wacht de in de brief aangekondigde visienota, die uiterlijk medio 

februari 2013 verschijnt, af. 

 

11. POC-rapporten (C): diverse onderwerpen 

− de commissie wacht de (uitgebreidere) kabinetsreactie op het POC-rapport af alvorens de 

voorbereiding van het plenaire debat over dit rapport ter hand te nemen; 

− de commissie besluit de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 30 november 

2012 inzake voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen (C, G) onder de aandacht 

de brengen van de vakcommissies op wier terrein de voorgenomen besluiten liggen. Het 

betreft de commissies voor Financiën, voor EZ, voor VWS en voor BDO. De commissie 

verzoekt deze commissies haar, indien daar aanleiding voor bestaat, input inzake deze 
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voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen te leveren met het oog op het plenaire 

debat over het POC-rapport. 

− de commissie besluit de casusstudies van de POC (C, C) onder de aandacht te brengen van 

de betrokken vakcommissies. Het betreft de commissies voor EZ (de privatisering van post 

en telefonie; de privatisering in de energiesector), voor IMRO (de verzelfstandiging van de 

NS) en voor SZW (de privatisering van de re-integratiedienst). De commissie verzoekt 

deze commissies haar, indien daar aanleiding voor bestaat, input te leveren met het oog 

op het plenaire debat over het POC-rapport. 

− het lid Kuiper (CU) meldt dat de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede 

Kamer de voormalige POC-leden heeft uitgenodigd om hen te informeren over het POC -

rapport. De Tweede Kamer wacht de afronding van de behandeling van het POC-rapport 

door de Eerste Kamer af alvorens te bezien op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan 

de verdere bespreking van de problematiek die in het rapport aan de orde wordt gesteld. 

Het lid Kuiper zal van het gesprek in de Tweede Kamer verslag doen aan de 

commissievoorzitter. 

 

12. Gewenste plenaire (beleids)debatten 

Gelet op haar eerdere voornemens terzake en gelet op de aanbeveling van de POC een 

overkoepelend debat te houden over de ontwikkeling van het openbaar bestuur, stelt de 

commissie de Kamervoorzitter/het College van Senioren voor dit voorjaar een (beleids)debat 

te houden over de uiterlijk medio februari 2013 te verschijnen visienota van het kabinet over 

de bestuurlijke organisatie van Nederland. In het debat is ook ruimte voor bespreking van 

decentralisatietendensen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg. Bij voorkeur wordt het 

plenaire debat voorafgegaan door een schriftelijke ronde. 

 

13. Mededelingen en rondvraag  

De commissie bespreekt kort het debat over de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer dat 

plaatsvindt op 29 januari 2013. Nadere afstemming tussen woordvoerders kan desgewenst 

en waar mogelijk plaatsvinden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

  

 


