
Agenda* Dinsdag 11 maart 1997

Opgesteld 5 maart 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Verkiezing Voorzitter, eerste en tweede Ondervoorzitter

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 699 Wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van de
bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek
toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten
bij verstoring van de openbare orde
(Wetgevingsoverleg 24 699, nr. 13) (2639) (1996–1997)

II

24 481 Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding
van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van
enige andere onderwerpen
(blz. 6971–6978, 7074–7084) (1995–1996) (114–115) (1996–1997)

III

21 499 (R 1388) Goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen
Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties, met
bijlage; Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136)
(blz. 7069) (1995–1996)

IV

24 245 Bepalingen met betrekking tot de militaire dienstplicht alsmede wijziging van
enige wetten en overgangsrecht (Kaderwet dienstplicht)
(blz. 5884–5911, 6044–6045) (1995–1996)

V

25 000 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1997
(blz. 1870–1928, 2183) (1996–1997)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Volkshuisvesting:

25 090 Nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet)
(blz. 3590–3651, 3761–3793, 3814–3818) (1996–1997)

2. Om 12.00 uur door de vaste commissies voor Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en voor Verkeer en Waterstaat:

22 026, nr. 70 Planologische kernbeslissing Nederlands deel van een
hoge-snelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs
(Nota-overleg nr. 72) (blz. 3379) (1996–1997)

3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat

24 777 Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees
Parlement om te bepalen dat het lidmaatschap van een adviescollege als
bedoeld in de Kaderwet adviescolleges niet verenigbaar is met het lidmaat-
schap van de Staten-Generaal en van het Europees Parlement
(blz. 3562–3577, 3722) (1996–1997)
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