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In antwoord op uw brief van 1 februari jl. bied ik u het overzicht van de
stand van zaken van de toezeggingen aan.
De lijst bevat vier toezeggingen waarvan de afhandeling de deadline van
1 januari 2010 heeft overschreden. Bij de stand van zaken is opgenomen
in welk stadium de afhandeling van iedere toezegging zich bevindt.
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De staatssecretaris zal met de VNG de verantwoordingsproblematiek van de ambtenaar die
bijstand verleent aan een raadslid op grond van
artikel 33 Gemeentewet bespreken. Daarnaast
zal zij bekijken hoe artikel 33 in de praktijk werkt.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen
(VVD), toe dat er permanent medisch transport
beschikbaar is bij medische noodgevallen op
Saba en Sint Eustatius.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer toe in de
evaluatie van de Europese Verkiezingen van
2009 in te gaan op de tijdens het debat door de
leden Dölle, Rehwinkel en Hermans ingebrachte
punten.

T00987

T01032

T00882

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn toe de
Kamer te zullen informeren in het kader van de
evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen
over het gebruik van de processenverbaal bij het
aantekenen van bezwaar om niet toegelaten te
worden tot de stemming.

T01086

De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, mevrouw Ter Horst, zegt de
Kamer, naar aanleiding van een brief van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin, toe het punt van de vergoeding voor deelname door leden van de Eerste
Kamer aan een internationale parlementaire
assemblee mee te nemen in een separaat
wetsvoorstel, en de Kamer hierover in het
voorjaar nader te informeren.

Minister Ter Horst zal de geconsolideerde Friese
vertaling van de Europese verdragen aan de
Eerste Kamer sturen.

T00299

T01087

Samenvatting

Nr.
toezegging

19 mei 2009

28 oktober 2008

31 568 – Staatkundige vernieuwing van het
Koninkrijk

31 392 – Kiesrecht Antillianen en Arubanen voor
Europees Parlement

30 902 – Wijziging Gemeente- en Provinciewet in
verband met evaluatie dualisering gemeente- en
provinciebestuur

3 maart 2009

Studies naar de staatsrechtelijke aspecten van het
toekennen van het kiesrecht voor de Nederlandse
leden van het Europees Parlement aan de Nederlandse ingezetenen van de Nederlandse Antillen
en Aruba zijn verstuurd aan beide Kamers per
brief van 22 februari 2010 (kenmerk BPR2010/
U51047).

In het debat heeft de staatssecretaris een
mededeling omtrent de huidige praktijk gedaan.
Het ministerie is derhalve van mening dat het
geen toezegging betreft die gestand moet worden
gedaan en dat dit punt dus van de toezeggingenregistratie gehaald kan worden.

Het overleg met de VNG is nog niet afgerond. Het
ligt in de rede dat deze toezegging uiterlijk
31 maart 2010 gestand kan worden gedaan.

Het wetsvoorstel wordt verwerkt in een veegwet
die voor de zomer aan de Tweede Kamer wordt
verzonden. Nadat de Tweede Kamer akkoord is
gegaan, wordt de veegwet voorgelegd aan de
Eerste Kamer.

4 december 2009

30 693 – Harmonisatie uitkeringsrechten Tweede
Kamerleden en openbaarmaking nevenfuncties
en inkomsten uit nevenfuncties voor leden van
de Staten-Generaal en Europarlementariërs

Voorstel tot wijziging van de samenvatting: «...
van het lid Ten Horn toe bij gemeenten na te gaan
in hoeverre het is voorgekomen dat kiezers ten
onrechte in het register ingetrokken stempassen
zijn opgenomen en de Eerste Kamer hierover te
informeren.»
Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de
gemeenteraadsverkiezingen. Het streven is deze
voor het zomerreces naar de Eerste Kamer te
sturen.

13 oktober 2009

30 569 – Stemmen in stembureau naar keuze
binnen de eigen gemeente

Dit punt is bijna afgerond. Naar verwachting kan
de vertaling in het de eerste helft van 2010 worden
gedeponeerd bij de Europese Unie, alsmede
worden toegezonden aan de Eerste Kamer.

Stand van zaken

18 maart 2008

Datum toezegging

31 200-VII – Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties 2008

Wetsvoorstel

Stand van zaken openstaande toezeggingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste Kamer (januari 2010)
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Samenvatting

De minister-president zegt de Kamer toe met de
VNG te zullen spreken over de rol en verantwoordelijkheid van de lokale overheden bij de
energievoorziening.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag/opmerking van het lid
Van Kappen (VVD), toe dat zij een overzicht
ontvangt van de verhouding tussen de kosten
van het bestuur en de overheidsinkomsten op
Sint Maarten.

De minister-president zegt de Kamer, naar
aanleiding van opmerkingen van de leden
Rosenthal en Noten, toe dat de minister van BZK
de Kamer meer informatie zal verstrekken over
de risicobeoordeling bij verschillende soorten
dreigingen, mogelijk aan de hand van scenario’s.

De staatssecretaris zal bekijken of de geheimhouding op grond van artikel 25 van de
Gemeentewet in de praktijk problemen oplevert
in de situatie waarbij een wethouder niet
aanwezig was bij een besloten vergadering en
er gesproken is over zijn beleid. De staatssecretaris zal tevens bekijken of de positie van de
wethouder wat betreft inzagerecht gelijkgesteld
kan worden aan die van wethouders.

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten zegt het lid
Vliegenthart (SP) toe de adviesaanvraag aan de
Raad voor het openbaar bestuur (Rob) aan de
Kamer te doen toekomen. Mocht er aanleiding
voor zijn zal de staatssecretaris in een reactie op
het Rob-advies expliciet aangeven wat het
advies betekent voor het herindelingskader, en
haar reactie tevens doen toekomen aan de
Kamer.

Nr.
toezegging

T00939

T01028

T00936

T00986

T01068

27 oktober 2009

31 916 – Herindeling van de gemeenten
Rotterdam en Rozenburg

4 november 2008

31 700 – Miljoenennota 2009

3 maart 2009

19 mei 2009

31 568 – Staatkundige vernieuwing van het
Koninkrijk

30 902 – Wijziging Gemeente- en Provinciewet in
verband met evaluatie dualisering gemeente- en
provinciebestuur

4 november 2008

Datum toezegging

31 700 – Miljoenennota 2009

Wetsvoorstel

De adviesaanvraag aan de Rob wordt begin maart
2010 aan de Eerste Kamer gezonden. De Rob komt
voor 1 april 2010 met zijn reactie.

Het overleg met de VNG is nog gaande. Naar
verwachting wordt de Eerste Kamer uiterlijk
31 maart 2010 schriftelijk geïnformeerd.

Afgehandeld in brief van 24 juni 2009 n.a.v. de
motie-Schuurman.
Van toepassing zijnde documenten:
– brief d.d. 20 februari 2009 van minister van BZK
inzake reactie op motie Schuurman (Kamerstuknummer 31 700, letter G);
– brief d.d. 24 juni 2009 (2009–0000325199) van
minister van BZK inzake beantwoording Kamervragen leden Schuurman c.s. (EK 2008–2009,
Aanhangsel nr. 10 Handelingen);
– brief d.d. 21 september 2009 van de minister
van BZK inzake voortgang uitvoering motieSchuurman c.s. (Kamerstuknummer 32 123, letter
B).

Zodra de nieuwe structuur een feit is, wordt in
samenwerking met Sint Maarten getracht de
kosten van het overheidsapparaat in beeld te
brengen. Dit is in ieder geval ná 10 oktober 2010.

Deze toezegging is gedaan door de ministerpresident en betreft een actie voor de ministerpresident zelf. Naar de mening van BZK behoort
zij daarom toe aan AZ i.p.v. BZK.

Stand van zaken

