
Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2019) 

Planning (per kwartaal) Stuk 

Q1 Aanbieding aanvullingswet (Omgevingswet) Grondeigendom 

 Aanbieding(sbrief) beheerarrangement DSO 

 Voorhang 19e tranche Chw 

 Plan van Aanpak Beleidsdoorlichting art. 5.1  

 Woondeal Groningen  

 Woondeal MRA 

 Woondeal MRU 

 Woondeal MRDH 

 PBL- ruimtelijke verkenningen 

 Brief over rapport “ Grond voor gebiedsontwikkeling” van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur 

 Brief met resultaten programma REOS / vervolg van het programma / actie 6 digitale infrastructuur  

 Definitief BIT-advies BRO incl. bestuurlijke reactie 

 Jaarrapportage 2018 BIT 

 Wijziging van de Wiv 2017  

 Voorhang Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN 

 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 

 Voorhang Besluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting inzake het vereenvoudigen van de 

markttoets 

 Brief naar colleges B&W en TK inzake tweede ronde proefronde aardgasvrije wijken  

 Evaluatie eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken 

 Contra-expertise op uitkomsten van het Rigo-onderzoek naar extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen in 
samenhang met onderzoek in het kader van het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw. 

 Staat van het bestuur 

 Beleidskader herindeling 

 Voortgangsbrief IBP 

 Reactie toezegging Dijkhoff (APB 2018) 

 Beleidsbrief toeristische verhuur 

 Start ondersteuningsprogramma’s wonen en zorg 

 Resultaten onderzoek WWS  

 Brief over sociaal huurakkoord / huurbeleid 

 Afronding juridische splitsing WSG 

 Proces bestuurlijk regisseur Vestiagemeenten (Q1, Q2), herijking saneringsplan Vestia (Q1, Q2) 

 Traject saneringstaak: positionering sanering, uitwerking saneringskader + gevolgen voor borging, debat kamer 

 Evaluatie aanwijzingsbesluit SVWN visitatie-instelling, beleidskeuze wel/niet wettelijk verplichte visitatie 

 Traject verbeteren/doorontwikkelen extern toezicht 

 Normering beleidswaarde: effecten stelsel; onderlinge ruimte corporaties, effecten achtervang 

 Beleidsaanpassingen n.a.v. Klimaatakkoord en diverse kamermoties  

 Onderzoek opgaven en middelen woningcorporaties lange termijn i.r.t. wettelijke normering 
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 Herverdeling corporatievermogen: Onderzoek + beleidsopties 

 Uitwerking wooncoöperaties: Financieringsregeling, (proces)ondersteuning initiatieven, pilot verkoopregels; nav motie CU 

 Vereenvoudiging markttoets, maatregelen middenhuur 
• Afronding EU-infractieprocedure verplichte aanbesteding  

• Publicatie IBW 2019  
• Uitwerking motie Ronnes (opgaven en middelen)  

 Publicatie IBW 2019 

 Update over doorontwikkeling Agenda Stad 

 Voortgangsrapportage eID 

 Nationale Data Agenda 

 Voortgangsrapportage renovatie Binnenhof 

 Evaluatie Woningwet 

 Brief woningwaarderingstelsel 

 Evaluatie BIT 

 Programma Regeldruk 
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Q2 Woondeal Eindhoven 

 Voorhang invoeringsbesluit Omgevingswet 

 Brief interbestuurlijke monitor implementatie Omgevingswet 

 Brief ontwerp Nationale Omgevingsvisie 

 Nota van wijziging wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom (financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen)  

 Brief stand van zaken leegstand Agrarische bebouwing 

 Brief over de beoogde ontwikkeling in de spreiding van de rijkswerkgelegenheid voor de komende kabinetsperiode 

 Brief over de actualisering masterplannen rijkshuisvesting middels de zware procedure 

 Rapportage Toezichtsraad BIT over tweede halfjaar 2018 

 Brief met uitkomsten strategische bestuurlijke overleggen MIRT 

 Wet elektronische publicaties 

 Wet versterking decentrale rekenkamers 

 Wijziging Wet BRP (verzamelwet) 

 Wet harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen Appa 

 Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders in verband met de uitbreiding van het benadelingsverbod 

 Wet verbeteren huurbescherming huurders ligplaatsen 

 Wijziging Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

 Voorhang Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor 
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties 

 Voorhang Verzamelbesluit wijziging Bouwbesluit 

 Voorhang Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Kustpact) 
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 Voortgangsbrief energiebesparing/bouwregelgeving 

 Voortgangsbrief IBP 

 Brief Goed verhuurderschap en voortgangsrapportage 

 Voortgangsrapportage actieplan studentenhuisvesting 

 Uitwerking pilots vakantieparken 

 Evaluatie investeringsaftrek verhuurderheffing 

 Onderzoek woningmarkt en bestuurlijke toezichtverhouding volkshuisvestelijke doelen 

 Uitwerking motie Smeulders 

 Staat van de Volkshuisvesting 2019 

 Kernpublicatie WoON2018  

 Voortgangsrapportage NL DIGIbeter 
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Q3 Voorhang aanvullingsbesluit (Omgevingswet) grondeigendom 

 Voorhang 20e tranche Crisis- en herstelwet 

 Jaarlijkse rapportage over duurzaamheid van het rijksinkoopbeleid  

 Evaluatie proeftuinen social return 

 Brief over de ervaringen met het afsprakenpakket op basis van de evaluatie en controles Audit Dienst Rijk (betreffende 
Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid)  

 Voorstel waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden en onderzoek hoe vormen van verduurzaming in 
de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten (uitvoering motie Lodders 35029, nr. 20) 

 Wijziging Kieswet aanpassing tijdelijke vervangingsregeling zwangerschap en bevalling of ziekte 

 Wet toeristische verhuur woonruimte 

 Voorhang Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de implementatie van de herziene EPBD-richtlijn 

 Herziening financiële verhoudingen 

 Brief over NHG 

 Voortgangsrapportage eID 
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Q4 Voortgangsbrief invoering en implementatie Omgevingswet 

 Brief interbestuurlijke monitor implementatie Omgevingswet 

 Jaarlijkse voortgangsrapportage Crisis- en Herstelwet 

 Wijziging Besluit omgevingsrecht (Bor) 

 Voortgang (Programma) Sociaal Domein 

 Rapportage Toezichtsraad BIT over eerste halfjaar 2019 

 Brief met uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT najaar 

 Wijziging Gemeentewet en andere wetten i.v.m. bevordering integriteit lokaal bestuur 
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 Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen 

 Wijziging Wet hergebruik van overheidsinformatie 

 Uitvoeringswet Verordening Europees Burgerinitiatief 

 Wijziging Wet BRP i.v.m. landelijke aanpak adreskwaliteit 

 Wijziging Financiële verhoudingswet i.v.m. herijking financiële verhoudingen en uitkeringsstelsel 

 Wijziging Wet op de lijkbezorging i.v.m. aanbevelingen Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie 

 Voortgangsbrief energiebesparing/bouwregelgeving 

 Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken 

 Monitoring/Voortgang eerste selectie proeftuinen aardgasvrije wijken 

 Voortgangsbrief Sociaal Domein 

 Voortgangsrapportage bevolkingsdaling 

 De staat van de woningmarkt 

 Wijziging procedure vaststelling verkiezingsuitslag 

 Jaarrapportage WNT 2018 

 


