
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

dinsdag 24 september 2013

Verslagstatus: definitief

1. 33335
Wet gebruik Friese taal

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. Toezeggingenrappel

De brief van de minister van BZK d.d. 12 september 2013 (33400 VII, E) wordt voor
kennisgeving aangenomen. De commissie besluit ten aanzien van de in de brief genoemde
toezeggingen als volgt:

- T01663: de toezegging was reeds afgedaan;
- T01719: de toezegging was reeds afgedaan;
- T01665: de toezegging is afgedaan;
- T01442: de toezegging blijft openstaan;
- T01443: de toezegging blijft openstaan;
- T01225: deze toezegging ligt op het terrein van de commissie KOREL.

3. T01708
Advies Kiesraad inzake Kieswet (33.268)

De commissie besluit een reactie te sturen op de brief van de minister van BZK d.d. 17
september 2013 inzake deze toezegging (33268, G). De toezegging blijft openstaan.

4. T01434

De brief van de Minister van Algemene Zaken d.d. 19 september 2013 inzake deze toezegging
(nummer 33750 III, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de
toezegging als afgedaan.

5. Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013

Vooruitlopend op het in procedure nemen van de begrotingswetsvoorstellen op het terrein van
de commissie BZK bespreekt de commissie een eventueel begrotingsdebat op of rond 10
december 2013. De commissie is van oordeel dat na de komende Algemene Politieke
Beschouwingen wellicht meer duidelijkheid zal kunnen bestaan over de wenselijkheid van een
begrotingsdebat. Gehoord de discussie in het College van Senioren is zij wel van mening dat
aan de begrotingswetsvoorstellen op het terrein van BZK een zekere prioriteit zouden kunnen
worden toekend als besloten wordt tot het opstellen van een lijst met eventuele
begrotingsdebatten. De fractie van GroenLinks wijst daarbij op het feit dat
decentralisatietendensen van het Rijk naar lagere overheden op verschillende beleidsterreinen
mogelijk financiële consequenties kunnen hebben voor deze decentrale overheden en dat de
desbetreffende begrotingswetsvoorstellen hiervoor de financiële kaders stellen. 



6. Gesprek met een delegatie van de Raad van State over het instrument voorlichting

De commissie voert graag een gesprek met een delegatie van de Raad van State op dinsdag 8
oktober 2013 vanaf 16.30 uur.

7. Mededelingen en informatie

De staf meldt dat de briefing van de Algemene Rekenkamer met het oog op het plenaire debat
over de kabinetsreactie op het POC-rapport mogelijk op 15 oktober 2013 plaatsvindt. De staf
overlegt hierover momenteel nog met de Rekenkamer.

De griffier van de commissie,

Fred Bergman


