Patijn
De voorzitter: Het lijkt mij beter niet
te wachten op een nieuwe regering.
Een nieuw kabinet lijkt mij beter. Dat
verwacht ik namelijk eerder.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 23.05 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:
a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op:
24 maart 1998
Goedkeuring van het op 22
augustus 1996 aan boord van het
’’MS Warsteiner Admiral’’ in de
Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl
tot stand gekomen Aanvullend
Protocol bij het op 8 april 1960
ondertekende Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland tot
regeling van de samenwerking in de
Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag)
tot regeling van de samenwerking
met betrekking tot het waterbeheer
en het natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollard-milieuprotocol)
(25162);
Wijziging van de Wet milieubeheer
en de Wet inzake de luchtverontreiniging (25686);
Uitvoering van de verordening van
de Raad van de Europese Unie
inzake het Gemeenschapsmerk
betreffende de aanwijzing van de
nationale autoriteit voor het
exequatur en de bevoegde rechtbank
(Uitvoeringswet E.G.-verordening
inzake het Gemeenschapsmerk)
(25729);
Wijziging van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en van enige
andere wetten in verband met de
verkorting van de bewaartermijn van
boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers (25753);
Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (vervallen regels over
minimale huursomstijging) (25841);
7 april 1998
Regels met betrekking tot de
inburgering van nieuwkomers in de
Nederlandse samenleving (Wet
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inburgering nieuwkomers) (25114);
21 april 1998
Wijziging van de Wet algemene
regels herindeling, de Provinciewet
en de Gemeentewet (Wijziging
procedurele bepalingen) (25234);
b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden door de vaste commissies voor
Volkshuisvesting
op 24 maart 1998:
Wijziging van de Huurprijzenwet
woonruimte, de Wet op de huurcommissies en enkele andere wetten
(introductie van een afzonderlijke
huurcommissieprocedure ter
bevordering van het opheffen van
gebreken aan of tekortkomingen ten
aanzien van de woonruimte,
wijziging van de regeling met
betrekking tot de aan de Staat
verschuldigde vergoeding voor een
advies of een uitspraak door de
huurcommissie en wijziging van het
toezicht op de huurcommissies)
(25445);
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat
op 31 maart 1998:
Gemeentelijke herindeling van de
gemeenten Deventer, Diepenveen en
Bathmen (25653);
Gemeentelijke herindeling in de
Bommelerwaard (25655);
Samenvoeging van de gemeenten
Buren, Lienden en Maurik (25656);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
op 31 maart 1998:
Wijziging van de Wet financiering
volksverzekeringen houdende regels
omtrent de maximering van het
premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene
ouderdomsverzekering, alsmede
omtrent de vorming van een
Spaarfonds AOW (25699);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het Spaarfonds AOW voor het jaar
1997 (25700);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het Spaarfonds AOW voor het jaar
1998 (25701);
Cultuur
op 7 april 1998:
Wijziging van bepalingen van de
Mediawet in verband met de
privatisering van het Nederlands
Omroepproduktie Bedrijf N.V.
(25312).

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. het volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstel:
Vaststelling van regels met
betrekking tot het inkomen van
enkele groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet
inkomensmaatregelen 1998) (25914).
Dit wetsvoorstel zal in handen
worden gesteld van de desbetreffende commissie;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het op 24 september 1997 te Port of
Spain tot stand gekomen Verdrag
tussen de regering van het Koninkrijk
der Nederlanden en de regering van
Trinidad en Tobago inzake luchtdiensten tussen en via de Nederlandse
Antillen en Tobago, met bijlage (Trb.
1997, 289), alsmede een toelichtende
nota bij dit verdrag (griffienr.
121550);
een, van alsvoren, ten geleide van
het op 8 oktober 1996 te Caracas tot
stand gekomen Verdrag inzake de
overbrenging van gevonniste
personen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek
Venezuela (Trb. 1996, 297), alsmede
een toelichtende nota bij dit verdrag
(griffienr. 121567);
een, van alsvoren, ten geleide van
het op 18 september 1997 te
Washington tot stand gekomen
Luchtvaartverdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Staten van Amerika inzake
het luchtvervoer tussen Aruba en de
Verenigde Staten van Amerika, met
bijlagen (Trb. 1997, 276), alsmede
een toelichtende nota bij dit verdrag
(griffienr. 121584);
een, van de minister van Justitie,
ten geleide van het Staatsblad met
betrekking tot de penitentiaire
maatregel (griffienr. 121560);
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een synopsis
van het verslag van de Nederlandse
delegatie naar de 29e Algemene
Conferentie van UNESCO, 21 oktober
- 12 november 1997 te Parijs
(griffienr. 121573);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies
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