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Vergaderjaar 2013–2014

Agenda

Dinsdag 13 mei 2014

Opgesteld 8 mei 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 360

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding
van de gronden voor voorlopige hechtenis
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 686

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de
milieueffectrapportage)

33 729

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken
van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en
de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

33 786

Herindeling van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

33 787

Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en
Ubbergen

33 789

Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

33 790

Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

33 840

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische
wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in
verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische
verbeteringen WHW)
II debat

33 112
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Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet
2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
33 161

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere
wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen
met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet
Participatiewet)
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 484

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk
Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek
toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

33 488

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de
huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk
en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan
huwelijksdwang)
3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 597

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere
wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur
en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid,
alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
4. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

33 619

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende
vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over
beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een
kwaliteitsregister

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2013–2014, Agenda

2

