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35 570 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
gemeentefonds voor het jaar 2021 

35 570 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van 
Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) 
voor het jaar 2021 

Nr. 14  BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 10 december 2020 

Het Presidium legt conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van 
Orde aan u het verzoek voor van de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken bij brief van 26 november 2020 om de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) een advies te laten uitbrengen over het thema «Gemeenten 
en corona», ter uitbreiding van een adviesaanvraag van kabinetszijde over 
de financiële compensatie van gemeenten vanwege de coronacrisis. Het 
Presidium stelt u voor in te stemmen met het bijgevoegde verzoek en dit 
door te geleiden naar de ROB. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib 
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BIJLAGE 

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

Aan het Presidium 

Den Haag, 26 november 2020 

Namens de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
verzoek ik u1 aan de Kamer voor te stellen aan de Raad voor het Openbaar 
Bestuur advies te vragen over het thema «Gemeenten en corona», waarbij 
ter uitbreiding van een adviesaanvraag van kabinetszijde over de 
financiële compensatie van gemeenten vanwege de coronacrisis, de 
volgende elementen worden betrokken: 
1. De vraag wat de coronacrisis in de nabije toekomst voor gemeenten 

gaat betekenen; 
2. De rol van het BES-fonds. 

Ik verzoek u te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een 
beslissing neemt. 

De voorzitter van de commissie,
Ziengs 

De griffier van de commissie,
Roovers

1 Conform besluit in BiZa-procedurevergadering van 12 november 2020.
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