
Van: Commissie BiZa <cie.biza@tweedekamer.nl>  
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 16:58 
Aan: GC-Commissie-BiZa <GC-Commissie-BiZa@tweedekamer.nl> 
Onderwerp: Herzien overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken 
donderdag 2 februari 2023 (definitief) 
 
COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN COMMISSIE BINNENLANDSE 

ZAKEN 
  
Donderdag 2 februari 2023, bij aanvang procedurevergadering deel Binnenlandse Zaken en 
Algemene Zaken om 11.30 uur: 
  

 Verzoek van het lid OMTZIGT om de minister van BZK te vragen naar de stand van zaken 
rondom het wetsvoorstel Kaderwet rijksinspecties, het een en ander in het licht van de bijna 
twee jaar oude motie Kuik c.s. (Kamerstuk 28362, nr. 47) die om het wetsvoorstel verzocht 
en in het kader van de nog te ontvangen kabinetsreactie op de initiatiefnota Omtzigt inzake 
onafhankelijkheid rijksinspecties. 

 
Aanvulling agenda op initiatief van de griffie: 

 Terugkoppeling van de rapporteurs INGE VAN DIJK (CDA) en OMTZIGT inzake gesprek met 
de voorzitter van de staatscommissie rechtsstaat (zie bijlage). 
Voorstel: Ter bespreking. 
 

Donderdag 2 februari 2023, bij aanvang procedurevergadering deel Wonen en Ruimtelijke Ordening 
om 12.00 uur: 
  

 Verzoek van het lid BOULAKJAR (D66) om de minister voor VRO te vragen een overzicht aan 
de Kamer te doen toekomen van alle bouwprojecten die stilstaan en/of vertraging hebben 
opgelopen door de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 inzake de 
bouwvrijstelling, te ontvangen voor het nog ongeplande plenaire debat over het niet halen 
van de woningbouwambities. 

 

 Verzoek van het lid BOULAKJAR (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over 
(betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (zie bijlage). 
  

Aanvulling agenda op initiatief van de griffie: 

 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van 
tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) 
(Kamerstuk 36195) 
Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling. 
Noot: Geplaatst op de agenda op verzoek van het lid Nijboer (PvdA). 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemarijke de Vos 

Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 
 

https://parlisweb/parlis/zaak.aspx?id=44d12c73-b9a2-4eba-8696-97861934cd1d

