
Den Haag, 8 oktober 2020

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 2
I&W i.v.m. agendapunt 12
KR i.v.m. agendapunt 15

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 
oktober 2020

Brievenlijst

1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

2. Agendapunt: Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving 
bulkdata door bevoegdheid tot binnendringen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 22 september 2020
Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving bulkdata 
door bevoegdheid tot binnendringen - 29924-203

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg IVD
Besluit: Gesprek met CTIVD plannen
Volgcommissie(s): DEF

3. Agendapunt: Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de 
motie-Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 24 september 2020
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de motie-
Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N) - 2020Z17076

Besluit: Agenderen voor begrotingsbehandeling BZK (VII)



    

4. Agendapunt: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen 
(Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden 
van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van 
buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van 
de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte 
werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops - 25 september 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit 
BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever 
zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon 
opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een 
openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang - 27859-147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 

voorhangprocedure zoals neergelegd in artikel 3.3, vierde lid, van de Wet 
basisregistratie personen en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken 
over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad 
van State zal worden voorgelegd. 

5. Agendapunt: Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops - 28 september 2020
Voortgangsrapportage Digitale Toegang - 26643-711

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020

6. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie over verkiezingen met inachtneming 
van COVID-19 (Kamerstukken 35165 en 25295-25)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 2 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie over verkiezingen met inachtneming van 
COVID-19 (Kamerstukken 35165 en 25295-25) - 35165-26

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Tijdelijke regels 
omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19) (35590)

Wonen en Ruimtelijke Ordening

7. Agendapunt: NHG borgtochtprovisie en kostengrens per 2021

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 24 september 2020
NHG borgtochtprovisie en kostengrens per 2021 - 32847-682

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke ordening d.d. 9 
november 2020

8. Agendapunt: Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 28 september 2020
Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving - 32813-570

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

2



    

9. Agendapunt: Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over nadere vragen over 
tijdpad betreffende toezending informatie inzake stelselherziening 
omgevingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 28 september 2020
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over nadere vragen over tijdpad 
betreffende toezending informatie inzake stelselherziening omgevingsrecht - 
33118-156

Besluit: Agenderen voor het  algemeen overleg Omgevingswet d.d. 28 oktober 2020

10. Agendapunt: Uitstel reactie op een drietal moties inzake woningbouw Flevoland en 
Almere

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 29 september 2020
Uitstel toezending reactie op een drietal moties inzake woningbouw Flevoland 
en Almere - 32847-683

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In verband met de verwerking van de uitkomsten van een bestuurlijk overleg 

op 6 oktober 2020 en afstemming daarover, komt de minister van BZK spoeidig 
daarna met een brief over de aanpak van mogelijke grootschalige woningbouw 
in Flevoland.

11. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang Landelijk Actieplan 
Studentenhuisvesting (Kamerstuk 33104-24)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 29 september 2020
Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang Landelijk Actieplan 
Studentenhuisvesting - 33104-25

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke ordening d.d. 9 
november 2020

Besluit: Tweede rappelbrief sturen aan minister BZK inzake voortgang actieplan 
seniorenwoningen, voor het WGO Wonen op 9 november 2020

12. Agendapunt: Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 29 september 2020
Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties - 32852-
131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen op 9 december 2020
Volgcommissie(s): I&W

13. Agendapunt: Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek 
breedplaatvloeren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 1 oktober 2020
Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek 
breedplaatvloeren - 32757-173

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bouwregelgeving
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Overig

14. Agendapunt: Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan 
de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en 
controleverklaringen, voor het jaar 2019

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 september 
2020
Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de 
stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en 
controleverklaringen, voor het jaar 2019 - 23686-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15. Agendapunt: Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie 
van BZK, Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en 
provinciefonds (C)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene 
Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2020
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het 
provinciefonds - 35570-VII-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 Binnenlandse 
Zaken, Gemeentefonds, Provinciefonds

Volgcommissie(s): KR

16. Agendapunt: Stafnotitie opzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6 Hoofdstuk 
VII Rijksbegroting

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 1 oktober 2020
Stafnotitie opzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6 Hoofdstuk VII 
Rijksbegroting - 2020Z17684

Besluit: De commissie besluit de vragen uit de stafnotitie, eventueel aangevuld met 
vragen vanuit de fracties, via een commissiebrief aan de Staatssecretaris van 
BZK voor te leggen.

Toegevoegde agendapunten

17. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake 
vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 
2021 (Kamerstuk 35570-I)

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 2 oktober 
2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-I-4

Besluit: Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk I, De Koning.
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18. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake 
vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene 
Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) 
en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 
(Kamerstuk 35570-III)

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 2 oktober 
2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van 
de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de 
begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van 
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) 
voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-III) - 35570-III-4

Besluit: Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk IIIA, Algemene 
Zaken.

19. Agendapunt: Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg over 
digitalisering, over Citrix

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops - 5 oktober 2020
Reactie op vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg over digitalisering van 
1 juli 2020, over Citrix - 26643-712

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering op 10 december 2020

20. Agendapunt: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 
(Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 2 oktober 2020
Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet 
verkiezingen covid-19) - 35590

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is (via emailprocedure) vastgesteld op vrijdag 9 
oktober 2020 te 14.00 uur

21. Agendapunt: Voorlichting over stemwaardebepaling kiescollege

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over 
stemwaardebepaling kiescollege - 35418-8

Besluit: Minister BZK verzoeken om nadere informatie over het kabinetsbeleid ter zake 
n.a.v. de behandeling van de wetsvoorstellen 35418 en 35419 in de EK.

22. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling 
van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 
2021

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Verslag houdende een vraag en een antwoord - 35570-IIA-4

Besluit: Agenderen voor de behandeling begrotingsstaat van de Staten-Generaal 2021, 
Hoofdstuk IIA , indien hierover een plenair debat plaatsvindt..
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23. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling 
van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, 
Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 
(Kamerstuk 35570-IIB)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-IIB-4

Besluit: Agenderen voor de behandeling begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges 
van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021, Hoofdstuk IIB, 
indien hierover een plenair debat plaatsvindt..

24. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling 
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-VII-7

Besluit: Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk VII, Binnenlandse 
Zaken.

25. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling 
van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 
(Kamerstuk 35570-B)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-B-6

Besluit: Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk VII, Binnenlandse 
Zaken, en de Fondsen B en C.

26. Agendapunt: Nader rapport inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de 
Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële 
verantwoordelijkheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Nader rapport inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling 
advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid - 
35570-47

Besluit: Agenderen voor het plenaire debat over het advies van de Raad van State over 
ministeriële verantwoordelijkheid, aangevraagd door het lid Van Gent

27. Agendapunt: Tussentijdse evaluatie Programma aardgasvrije wijken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 
Ollongren - 5 oktober 2020
Tussentijdse evaluatie Programma aardgasvrije wijken - 32847-684

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 
12 oktober 2020
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Planning der werkzaamheden

28. Agendapunt: Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein
8, 9 en 10 oktober (week 41)
- Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)
- 35 397 (Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot 
wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het 
verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden 
van raads-, staten- en eilandsraadscommissies)

13, 14 en 15 oktober (week 42) 
- Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

27, 28 en 29 oktober (week 44) 
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
- 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten 
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van 
bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

1, 2 en 3 december (week 49) 
- stemmingen over alle begrotingen 
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 december (week 51) 
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) 
(staatssecretaris BZK) 
11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) 
(minister JV, minister BZK) 
21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door 
Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) 
(minister BZK) 
27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister 
BZK) 
49. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
63. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, 
staatssecretaris VWS) 
69. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) 
(staatssecretaris BZK) 
101. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg 
(Agema) (minister VWS, minister BZK) 
115. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen 
(Smeulders) (minister BZK) 
118. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister 
BZK) 
121. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te 
koppelen (Kops) (minister BZK) 
130. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële 
verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK) 
134. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen 
van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK) 

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) 
(minister BZK) 
32. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) 
(minister BZK) 
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59. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) 
(minister BZK) 
64. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over 
het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 
76. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) 
(minister BZK) 

Besluit: de staf zal navragen wanneer het voorstel van wet van de leden Van 
den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de 
Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 
verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door 
raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en 
eilandsraadscommissies plenair zal worden behandeld

29. Agendapunt: Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)
do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging van de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de 
harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de 
regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet 
schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste 
Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet 
rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale 
ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees 
Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie 
van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet 
aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) (TK 35548)
do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de 
Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de 
versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie 
en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) 
(uitvoering verordening identiteitskaarten) (TK 35552-(R2148))
ma 12-10-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde 
omgeving
wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale 
inmenging
wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet
do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse 
Zaken (videoverbinding)
do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met 
het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke 
regelingen (TK 35513)
do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken 
Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146)
do 05-11-2020 12.00 - 13.00 Gesprek Nationale ombudsman
ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO
do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor 
Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor 
Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor 
Binnenlandse Zaken
do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor 
Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Besluit: De commissie besluit om het WGO Wonen/RO op 9 november a.s. zo 
mogelijk met 2 uur te verlengen.
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http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4a91fc15-3878-4198-81cd-70c87b88fa1a
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4a91fc15-3878-4198-81cd-70c87b88fa1a
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=64e01c11-7a4e-42fd-b95d-3a40b33935f4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=64e01c11-7a4e-42fd-b95d-3a40b33935f4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=64e01c11-7a4e-42fd-b95d-3a40b33935f4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=731efd8f-a9de-403b-a889-8c11d84c3353
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=731efd8f-a9de-403b-a889-8c11d84c3353
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=731efd8f-a9de-403b-a889-8c11d84c3353
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=cb139210-e63d-4fb6-9b31-6f08a0848af6
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fa8f9043-70c6-49f9-89f9-3097dc2b41f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fa8f9043-70c6-49f9-89f9-3097dc2b41f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fa8f9043-70c6-49f9-89f9-3097dc2b41f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fa8f9043-70c6-49f9-89f9-3097dc2b41f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fa8f9043-70c6-49f9-89f9-3097dc2b41f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c948efce-b96e-44fa-8864-cfe35ede0229
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c948efce-b96e-44fa-8864-cfe35ede0229
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c948efce-b96e-44fa-8864-cfe35ede0229
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c948efce-b96e-44fa-8864-cfe35ede0229
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c948efce-b96e-44fa-8864-cfe35ede0229
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=e0f3b998-480e-4ded-93c5-061d152fd9ec
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5f0803d2-5caf-42f4-9ab5-fa40f8e281c0
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c3115ec6-94ad-412c-ac89-2dfdbdb9a6f7
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=078dcd21-5918-4516-b4ce-2b2fcca10284
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=078dcd21-5918-4516-b4ce-2b2fcca10284
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=078dcd21-5918-4516-b4ce-2b2fcca10284
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=351619a5-1511-4115-a0d4-4024551e2728
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=769ce5c5-e304-4228-9715-7cad32747262
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=769ce5c5-e304-4228-9715-7cad32747262
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=769ce5c5-e304-4228-9715-7cad32747262
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5fcb958e-0a80-4fb1-bb0f-708a8d14d749
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5fcb958e-0a80-4fb1-bb0f-708a8d14d749
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5fcb958e-0a80-4fb1-bb0f-708a8d14d749
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0ad078e8-ebb8-487d-83c6-fdb78c639498
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d34e660-df9e-48f3-9d0c-9cbae5311ca2


    

30. Agendapunt: Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order 
uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( 
Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden 
betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar 
uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van 
de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van 
gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig 
wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: 
prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is 
ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal 
Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO 
vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na 
zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van 
regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Gesprek Raad voor het openbaar bestuur
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit 
algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de 
adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te 
roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijksvastgoed

31. Agendapunt: Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De 
gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de 
Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke 
gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het 
onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is 
gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten 
m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de 
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
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http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d3b41b07-4aa5-41aa-9c38-57c436fcc5bd
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d3b41b07-4aa5-41aa-9c38-57c436fcc5bd
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d3b41b07-4aa5-41aa-9c38-57c436fcc5bd
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=3d813fbc-e495-416c-9798-83fdd4065e1b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0877e94e-3d97-46c2-9ebe-b394f19e8d45
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0877e94e-3d97-46c2-9ebe-b394f19e8d45
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0877e94e-3d97-46c2-9ebe-b394f19e8d45
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=2ed26a14-7af2-4f10-bb89-1ebb5be1b9d0
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=2ed26a14-7af2-4f10-bb89-1ebb5be1b9d0
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=2ed26a14-7af2-4f10-bb89-1ebb5be1b9d0
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=400611e1-bbc1-48ac-b789-6688f436c279
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=400611e1-bbc1-48ac-b789-6688f436c279
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=400611e1-bbc1-48ac-b789-6688f436c279
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=09035a6c-c52e-4eab-9a18-7ce1b007371b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=09035a6c-c52e-4eab-9a18-7ce1b007371b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=09035a6c-c52e-4eab-9a18-7ce1b007371b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=322c5418-c88a-4ef0-adf8-5696a07dab18
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=322c5418-c88a-4ef0-adf8-5696a07dab18
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=322c5418-c88a-4ef0-adf8-5696a07dab18
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=252b8b01-4609-4842-b8ee-655f734696fe
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=252b8b01-4609-4842-b8ee-655f734696fe
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=252b8b01-4609-4842-b8ee-655f734696fe
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4d61d7dc-2b3e-4250-b33c-3b6bfe4fe9eb
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4d61d7dc-2b3e-4250-b33c-3b6bfe4fe9eb
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4d61d7dc-2b3e-4250-b33c-3b6bfe4fe9eb
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5fba38e8-5559-49cb-a744-30b3a958ae31
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b906e524-e296-4a21-936b-2de33c3e421b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b906e524-e296-4a21-936b-2de33c3e421b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b906e524-e296-4a21-936b-2de33c3e421b
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c637c5bd-513d-44e7-8f9e-14efb526fec1
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=83911275-3d1b-4635-bcd1-d085acd5db42
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=aa3608f3-609c-48fd-a60c-d49fc637abbb
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c2b372e1-587b-4ae5-9363-3956557707b4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c2b372e1-587b-4ae5-9363-3956557707b4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c2b372e1-587b-4ae5-9363-3956557707b4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c2b372e1-587b-4ae5-9363-3956557707b4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c2b372e1-587b-4ae5-9363-3956557707b4
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=34f6bbb6-1320-4c18-aeb5-fdc59d295068
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=34f6bbb6-1320-4c18-aeb5-fdc59d295068
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=34f6bbb6-1320-4c18-aeb5-fdc59d295068
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=93db569a-bba2-4801-a385-e7be76d6b6d6
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=93db569a-bba2-4801-a385-e7be76d6b6d6
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=93db569a-bba2-4801-a385-e7be76d6b6d6
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=efc7c161-8fbf-4b3b-bb92-1b9af0d52fb3
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=efc7c161-8fbf-4b3b-bb92-1b9af0d52fb3
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=efc7c161-8fbf-4b3b-bb92-1b9af0d52fb3
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=1b3701f3-f241-4f56-a275-ecafaad244f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=1b3701f3-f241-4f56-a275-ecafaad244f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=1b3701f3-f241-4f56-a275-ecafaad244f9
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c4e3336d-1a5f-40b3-95bd-60930fc2a400
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c4e3336d-1a5f-40b3-95bd-60930fc2a400
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c4e3336d-1a5f-40b3-95bd-60930fc2a400
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f7656c49-5161-4e34-980b-75a5ddb17562
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f7656c49-5161-4e34-980b-75a5ddb17562
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f7656c49-5161-4e34-980b-75a5ddb17562
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f7656c49-5161-4e34-980b-75a5ddb17562
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f7656c49-5161-4e34-980b-75a5ddb17562
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=619988e3-14c8-4d4a-9cb6-7ff76315250f
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f8000225-ac2f-48a4-b903-d1ac9485da28
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f8000225-ac2f-48a4-b903-d1ac9485da28
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f8000225-ac2f-48a4-b903-d1ac9485da28
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39e4ca42-4d59-4221-8178-3f541227e110
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39e4ca42-4d59-4221-8178-3f541227e110
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39e4ca42-4d59-4221-8178-3f541227e110
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=43677466-93eb-489f-b745-603de3013126
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=43677466-93eb-489f-b745-603de3013126
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=43677466-93eb-489f-b745-603de3013126
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b2baef5e-f0df-4209-b80a-f6640fd4f947
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b2baef5e-f0df-4209-b80a-f6640fd4f947
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b2baef5e-f0df-4209-b80a-f6640fd4f947
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b2baef5e-f0df-4209-b80a-f6640fd4f947
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b2baef5e-f0df-4209-b80a-f6640fd4f947
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=959931b9-c711-45ad-8721-02391bebf950
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=959931b9-c711-45ad-8721-02391bebf950
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=959931b9-c711-45ad-8721-02391bebf950
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0a5f7594-49f8-4a6d-a2a5-2be9ef2b3691
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0a5f7594-49f8-4a6d-a2a5-2be9ef2b3691
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0a5f7594-49f8-4a6d-a2a5-2be9ef2b3691
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d421a082-e6e3-432c-9455-1f3c164793ac
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d421a082-e6e3-432c-9455-1f3c164793ac
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d421a082-e6e3-432c-9455-1f3c164793ac
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d421a082-e6e3-432c-9455-1f3c164793ac
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=d421a082-e6e3-432c-9455-1f3c164793ac
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=10a4bd5f-547e-4a5d-897a-81f4ba5ae168
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=10a4bd5f-547e-4a5d-897a-81f4ba5ae168
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=10a4bd5f-547e-4a5d-897a-81f4ba5ae168
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=4975f4b1-1c04-4774-b948-7c8ba7a3f000
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39660cb4-a6cc-4afb-832a-7658fec0aecc
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39660cb4-a6cc-4afb-832a-7658fec0aecc
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=39660cb4-a6cc-4afb-832a-7658fec0aecc
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=604d2b5f-700a-462f-9c44-75f8a0e2ee34
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=604d2b5f-700a-462f-9c44-75f8a0e2ee34
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=604d2b5f-700a-462f-9c44-75f8a0e2ee34


    

Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties

Rondvraag

32. Agendapunt: Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) 
om een rondetafelgesprek te houden over racisme en discriminatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok 
(GroenLinks) - 25 juni 2020
Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een 
rondetafelgesprek te houden over racisme en discriminatie - 2020Z12180

Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van het rondetafelgesprek 
discriminatie en racisme; via een emailprocedure zullen fracties in de 
gelegenheid worden gesteld op het onderhavige voorstel te reageren tot 
uiterlijk woensdag 14 oktober a.s.

33. Agendapunt: Verzoek van de leden Van Eijs (D66) en Middendorp (VVD) om de 
staatssecretaris van BZK een reactie te vragen op het artikel 'Kamer wil 
binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos' van 6 
oktober jl. In het bijzonder de volgende aandachtspunten: 1. in 
hoeverre is de nieuwe locatie corona-proof, 2. d stand van zaken 
rondom de stikstofproblematiek, 3. de mogelijkheid tot het houden van 
een werkbezoek met de commissie BZK aan de nieuwe locatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) - 8 
oktober 2020
Verzoek van de leden Van Eijs (D66) en Middendorp (VVD) om de 
staatssecretaris van BZK een reactie te vragen op het artikel 'Kamer wil 
binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos' van 6 oktober 
jl. Een reactie wordt gevraagd ten aanzien van in het bijzonder de volgende 
aandachtspunten: 1. in hoeverre is de nieuwe locatie corona-proof, 2. de stand 
van zaken rondom de stikstofproblematiek, 3. de mogelijkheid tot het houden 
van een werkbezoek met de commissie BZK aan de nieuwe locatie - 
2020Z18309

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om de staatssecretaris van BZK een 
reactie te vragen op het artikel van 6 oktober jl.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier: C.J.M. Roovers

Activiteitnummer: 2020A03386
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http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=988e9985-875a-41a7-a970-026fffaa138c
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=03047875-e8f6-4981-9142-fe62cbffa491
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=03047875-e8f6-4981-9142-fe62cbffa491
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=03047875-e8f6-4981-9142-fe62cbffa491

