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• Tweede Kamer 

o Algemene Politieke Beschouwingen – oude coalitie repareert eigen begroting 

• Brussel 

o Monitoring staat van de lokale democratie in Nederland door de Raad van Europa 

o Consultaties Europese Commissie 

o Voorstellen Europese Commissie 

o Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC-fiches) 

o Agenda Europees Comité van de Regio’s 

o Agenda Congres van lokale overheden 

• Parlementaire agenda de komende weken 

• Lange termijn plenaire vergadering 

 

 

Algemene Politieke Beschouwingen – oude coalitie repareert eigen begroting 

De algemene politieke beschouwingen speelden zich dit jaar onder bijzondere omstandigheden af 

doordat de formatie nog voortsleept. De Kamer moet nu de beleidsarme begroting van een 

demissionair kabinet beoordelen terwijl onduidelijk is wat een nieuw kabinet daarna nog kan doen. 

Het leidde tot een forse aanpassing van de begroting voor meer dan twee miljard euro. 

 

Aanpassing begroting 

Alle 19 fractievoorzitters namen deel aan het debat, waarvan de kern toch de betogen waren van 

Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA), Gert-Jan Segers (CU), Lilianne 

Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GL), met bijrollen voor Lilian Marijnissen (SP), Laurens Dassen 

(Volt) en Kees van der Staaij (SGP). De essentie van het debat lag niet in wat er achter het 

spreekgestoelte of in de zaal werd gezegd, maar het zat in de overleggen in de wandelgang. Nu het 

kabinet demissionair is, en er nog geen zicht op een nieuw kabinet is, ligt er een kans voor de 

Kamer om de begroting naar haar wens bij te stellen. Het blok VVD, CDA en D66 zocht draagvlak 

bij andere partijen en wilde daarom bewegen; de oppositie rook kansen. 

 

Het openingssignaal kwam van Sophie Hermans die een miljard uit het nog niet besteedde deel van 

de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) in de aanbieding had. Ze achtte het denkbaar dat 

dat wordt ingezet, onder voorwaarden, voor een forse verlaging van de verhuurdersheffing. Klaver 

en Ploumen – ook Marijnissen overigens – gingen daar gretig op in maar zij eisen afschaffing van 

de verhuurdersheffing.  

Tal van andere onderwerpen vlogen over tafel waarover achter de schermen de hele dag door werd 

gesproken: het onderwijs en hogere salarissen voor leraren (Jetten en Klaver), hoger minimumloon 

Tweede Kamer 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/VNG%20Lobbymemo/20210928%20VNG%20Lobbymemo.docx#_Toc83381758
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/VNG%20Lobbymemo/20210928%20VNG%20Lobbymemo.docx#_Toc83381760
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/VNG%20Lobbymemo/20210928%20VNG%20Lobbymemo.docx#_Toc83381767
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(Ploumen), hoger salarissen in de zorg (Marijnissen en Segers), meer geld naar defensie (Van der 

Staaij).  

 

Het leidde in tweede termijn tot een motie van Hermans waarbij de begroting voor 2,12 miljard werd 

aangepast: met geld voor verlaging van de verhuurdersheffing, salarisverhogingen in het onderwijs, 

extra geld voor defensie en politie/BOA’s, voor het MKB en een ophoging van de algemene 

heffingskorting. Gevraagd met wie Hermans deze motie, alleen door haar ondertekend, had 

voorbereid, antwoordde ze dat ze met CDA, D66 en CU had overlegd. Daarmee hadden deze 

fracties de begroting van het demissionaire kabinet bestaande uit dezelfde partijen gewijzigd. 

 

Overige opvallende punten uit de eerste termijn 

De voorstellen van kabinet voor meer geld voor Klimaat/energie (Urgendavonnis), Ondermijning en 

sociale advocatuur vielen goed. Menig spreker ging uitgebreid in op de kinderopvangtoeslagen en 

het gebrek aan voortgang in de compensatie van gedupeerden. Marijnissen was de enige die 

uitgebreid inging op de zorg (o.a. zorgbuurthuizen) en op arbeidsmigratie (uitvoering aanbevelingen 

Cie Roemer). Hermans antwoordde Simons (BIJ1) dat ze afschaffing van de kostendelersnorm in 

de P-wet bespreekbaar vindt. Jetten vindt dat Nederland zijn excuses moet aanbieden voor zijn rol 

in de slavernij. Azarkan stelde dat Rutte de vooruitgang in de weg staat en niet meer door zou 

moeten gaan. 

Van der Plas (BBB) noemde de financiële krapte van gemeenten aan de hand van een stel 

voorbeelden en pleitte voor meer budget voor gemeenten om te investeren in een goede 

leefomgeving in buurten en wijken. Omtzigt hield als laatste spreker een hecht betoog over een 

nieuw sociaal contract, volkshuisvesting en bestaanszekerheid. 

 

Eerste termijn Rutte 

Premier Rutte begon op donderdagochtend zijn antwoord aan de Kamer met een stevige botsing 

over de verhoging van de zorgsalarissen. Die ochtend had het kabinet in een brief laten weten hoe 

het de motie Hijink-Bikker (resp. SP en CU) zou uitvoeren. Voor de salarisverhoging wordt 675 

miljoen structureel vrijgemaakt. Het conflict ging over de manier waarop de verhoging wordt 

betaald. In de motie stond als dekking een verhoging van de vennootschapsbelasting en daar wilde 

Rutte nog niet aan. Voor het deel onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan het niet zei hij, daarom 

koos het kabinet voor een premieverhoging van 13 euro per jaar. Voor het niet-Zvw deel wilde hij 

onderzoeken wat de beste dekkingsmanieren waren. De sfeer verslechterde snel; Rutte bleef bij 

zijn standpunt, de linkse oppositie eiste dat de motie werd uitgevoerd. Het eindigde met een 

ordevoorstel van Wilders het debat te schorsen zodat hij een motie van afkeuring kon indienen. Dat 

ging de rest van de Kamer te ver. Segers, namens de mede-indiende partij, vroeg om ruimte om in 

de loop van de dag de zaak te bekijken en om de moties te bewaren voor de tweede termijn. Het 

bracht Wilders tot de verzuchting wat de premier aan het doen was: ‘u heeft de afgelopen twee uur 

met iedereen ruzie gemaakt.’ 

Helemaal aan het einde van zijn eerste termijn, ruim twaalf uur later, kwam Rutte terug op de 

kwestie. Het niet Zvw-deel zal uit een verhoging van de vennootschapsbelasting worden gedekt. 

Voor het Zvw-deel, betaald met de premiestijging, wordt gewerkt aan een ‘work around’ om de 

stijging te compenseren. Dit punt bleek in tweede termijn mee te zijn genomen in de motie van 

Hermans waar de algemene heffingskorting met 120 miljoen werd opgehoogd.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2021/09/23/kamerbrief-over-reactie-op-motie-leden-hijink-en-bikker-om-extra-financiele-middelen-vrij-te-maken-voor-zorgsalarissen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z15782&did=2021D33861
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Daarna kwam het debat in rustiger vaarwater. In hoog tempo beantwoordde Rutte vragen over 

economie en financiën, over volkshuisvesting, klimaat en energie, de zorg, veiligheid, justitie en 

ondermijning, over de bestuurscultuur en de kinderopvangtoeslagen, en een aantal overige zaken. 

 

Economie en Financiën 

Rutte verzekerde Dassen dat het kabinet de miljarden het EU-herstelfonds zeker niet laat liggen. 

De EU stelt hervormingsvoorwaarden aan dat geld en dat zijn zaken die bij voorkeur door het 

nieuwe kabinet moeten worden ingevuld. Als dat echter te lang duurt, zal dit demissionaire kabinet 

de aanvraag indienen. 

 

Volkshuisvesting 

‘Volkshuisvesting’ is de nieuwe term van het debat; er wordt niet langer over de woningmarkt 

gesproken. Heerma bepleit een departement van Volkshuisvesting. De discussie over de 

verhuurdersheffing werd bedekt gevoerd, omdat daar achter de schermen druk over werd 

onderhandeld. Een verlaging ligt in de rede. Rutte is, zo wisselt hij met Ploumen, niet tegen 

afschaffing maar het zal van de dekking afhangen. Het wachten is daarom op moties in tweede 

termijn. Simons pleit nog voor afschaffing van de kostendelersnorm; dat is een boete op 

samenwonen. Rutte wil niets aan de norm veranderen. Hij wijst ook een voorstel van Marijnissen de 

huren een jaar te bevriezen af. Want wat moet je dan in juli ’23? Rutte zegt Omtzigt toe voor de 

algemene financiële beschouwingen en de begroting BZK een serie aspecten van het 

volkshuisvestingsbeleid op een rij te zetten, zodat ze is samenhang kunnen worden bekeken.  

 

Klimaat en energie 

De 6,7 miljard die het kabinet heeft uitgetrokken voor klimaat en energie is een noodzakelijke stap 

maar is nog niet genoeg. Voor de begroting van EZK ontvangt de Kamer nadere informatie. De crux 

in het stikstofdossier is ondernemers weer perspectief te bieden door een balans tussen landbouw 

en biodiversiteit te vinden. Voor de begroting van LNV ontvangt de Kamer hier een brief over.  

 

Zorg 

Rutte wil tandheelkundige zorg niet in het basispakket opnemen. Als mensen moeite hebben dat te 

betalen kunnen ze bij de gemeente aankloppen. Zij hebben voorzieningen daar wat in te 

betekenen. Deze gemeentelijke rol komt ook aan de orde als Wilders een punt maakt van het eigen 

risico. Hij heeft het voorbeeld van een bejaard echtpaar met alleen AOW dat veel zorg nodig heeft. 

Elk jaar in januari moeten ze het eigen risico opbrengen en dat is een aanslag op hun 

maandinkomen. Rutte verwijst weer naar gemeenten en de bijzondere bijstand maar hij zegt 

Wilders toe, ondanks dat het een uitvoeringstechnische nachtmerrie is, voor de begroting VWS op 

een rij te zeten wat de mogelijkheden zijn voor een regeling, waarbij naast gemeenten ook 

zorgverzekeraars en apothekers een rol kunnen hebben.  

 

Veiligheid, justitie en ondermijning 

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is, aldus Rutte, een zaak van lange adem. Hij noemt 

het voorkomen van het ronselen van (jeugdige) criminelen in wijken, afpakken van crimineel 

vermogen, internationale samenwerking met o.a. Italië en een onderzoek naar vestigingsfactoren 

voor criminelen in Nederland. In Bibob2 is opgenomen dat burgemeesters hun collega’s in andere 

gemeenten moeten kunnen informeren over louche zaken. Het kabinet zal een voorstel van 

Heerma onderzoeken om afgepakt crimineel vermogen een herbestemming te geven in de wijk of 
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buurt. Het gaat wel om incidenteel geld. Bij het voorkomen van radicalisering staat de lokale aanpak 

centraal. Gemeenten voeren de regie en zijn actief in de haarvaten van de samenleving. Het 

kabinet onderschrijft volledig de aanbevelingen van de Cybersecurityraad om meer te investeren in 

het voorkomen van cybercriminaliteit. 

 

Rutte gaat niet mee in een pleidooi van Jetten om het aantal gemeenten dat meedoet aan de 

Wietexperimenten uit te breiden. Hij noemt Utrecht expliciet als gemeente die mee wil doen. Rutte 

wil Grapperhaus op dit dossier niet voor de voeten lopen.  

 

Bestuurscultuur – Kinderopvangtoeslagen 

Rutte is vrij beknopt en feitelijk in zijn beantwoording over de afwikkeling van het 

kinderopvangtoeslagenschandaal. Dat leidt tot een uitgebreid interruptiedebat met Marijnissen, 

Azarkan, Jetten, Klaver, Simons en Omtzigt. Allen zijn gefrustreerd dat het zo lang duurt voordat 

iedereen schadeloos is gesteld. Rutte deelt die frustratie maar durft geen toezegging te doen 

wanneer de zaak is afgehandeld uit angst valse hoop te wekken. 

De premier worstelt met het voorstel van Jetten over excuses voor het slavernijverleden. Simons 

vertelt over de geschiedenis van haar familie als voorbeeld hoe dichtbij het is voor veel mensen en 

hoe het deel is van hun leven. Het geeft, zo zegt Rutte, hem stof tot nadenken. Een motie in tweede 

termijn wordt aangehouden, in ieder geval tot D66, BIJ1 en CDA een rondetafelgesprek in de 

Kamer over de kwestie hebben georganiseerd. 

 

Overige zaken 

Rutte zegt Van der Staaij extra budget voor defensie toe, zonder daar een expliciet bedrag aan te 

verbinden. Hij wacht de voorstellen van Ploumen af om de loonkloof tussen leraren in het primair en 

voortgezet onderwijs te dichten. 

In eerste termijn gingen Eerdmans en Wilders in op het asiel- en vreemdelingenbeleid. Ze 

bepleitten een stop op het toelaten van vluchtelingen. Ze vinden dat een van de oorzaken voor de 

beschikbaarheid van schaarse sociale huurwoningen voor mensen is gelegen in het feit dat zoveel 

statushouders er in worden ondergebracht. Rutte bestreed dat, niet meer dan 5 tot 10% van de 

sociale huurwoningen wordt aan statushouders toegewezen. Wilders meldde dat zijn partij een 

initiatiefwet heeft ingediend waarin het gemeenten wordt verboden statushouders voorrang te 

geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Rutte wil niet treden in de gemeentelijke 

beleidsvrijheid op dit punt, zo meldde hij in tweede termijn, en is geen voorstander van dit 

wetsvoorstel.  

 

Tweede termijn en stemmingen 

In tweede termijn werden in totaal 72 moties ingediend, waarover meteen werd gestemd. Alle 

moties en uitslagen zijn hier te vinden.  

 

Belangrijkste motie is die van Hermans. Het is aangenomen met de stemmen van alle fracties voor 

behalve BIJ1, dat tegen stemde. Naar alle verwachting gaat dit dus leiden tot een wijziging van de 

rijksbegroting later dit jaar. De volledige tekst als volgt luidt: 

overwegende dat Nederland voor een aantal grote opgaven staat en dat deze tijdens de 

Algemene Politieke Beschouwingen breed aan de orde zijn gesteld; 

overwegende dat het belangrijk is dat al in 2022 een aantal significante stappen wordt gezet 

dan door het demissionaire kabinet voorgesteld; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2021P15479
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16233&did=2021D34969
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verzoekt de regering de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen 

conform onderstaande voorstellen: 

• met 500 miljoen euro de verhuurderheffing te verlagen in combinatie met prestatieafspraken 

betreffende woningbouw en verduurzaming; 

• met 500 miljoen euro de salarissen in het primair onderwijs te verbeteren; 

• met 300 miljoen euro de onderhoudsachterstanden bij Defensie te verkleinen; 

• met 200 miljoen euro veiligheid en handhaving te versterken, onder andere door het aantal 

wijkagenten en (groene) boa's te vergroten; 

• met 375 miljoen euro de energierekening voor huishoudens te verlagen door verlaging van 

de ODE op elektriciteit in de eerste schijf en verhoging van de belastingvermindering 

energiebelasting; 

• met 125 miljoen euro de elektrificatie in het mkb bevorderen door verlaging van de ODE op 

elektriciteit in de tweede en derde schijf; 

• met 120 miljoen euro verhoging van de algemene heffingskorting; 

• bovenstaande maatregelen te dekken uit de BIK-gelden (1 miljard euro), aanscherping van 

de earningsstripping (700 miljoen euro, waarbij woningcorporaties worden gecompenseerd), 

en de resterende opgave in het EMU-saldo te laten lopen, wat gerechtvaardigd is gelet op de 

inverdieneffecten van de extra salarisverhogingen. 

 

De overige aangenomen moties: 

• Motie van de leden Pieter Heerma en Hermans over de oprichting van een teruggeeffonds; 

• Motie van de leden Pieter Heerma en Marijnissen over in kaart brengen van de 

mogelijkheden voor een nieuw Nationaal Historisch Museum; 

• Motie van de leden Marijnissen en Segers over in Europees verband in gesprek gaan over 

regulering van arbeidsmigratie. De motie was ontraden door Rutte; 

• Motie van de leden Ouwehand en Simons over mestvergisters uitsluiten van SDE++-

subsidies. De motie was ontraden door Rutte; 

• Motie van het lid Segers c.s. over de voorstellen uit het manifest Nationaal 

Isolatieprogramma nadrukkelijk bij het in te richten Nationaal Isolatieprogramma betrekken; 

• Motie van de leden Segers en Marijnissen over een plan op maat voor dakloze EU-

arbeidsmigranten; 

• Motie van het lid Dassen c.s. over plannen voor de 5,8 miljard euro uit het 

coronaherstelfonds voorbereiden. De motie was ontraden door Rutte; 

• Motie van het lid Eerdmans over onderzoek naar het Deense asiel- en terugkeerbeleid; 

• Motie van het lid Eerdmans over verkennen of realisatie van een nieuwe generatie III+-

reactor in Nederland binnen een termijn van tien jaar mogelijk is; 

• Motie van de leden Van der Staaij en Eerdmans over een analyse naar de gevolgen van de 

voorstellen van de Europese Commissie voor huishoudens, mkb-bedrijven en 

overheidsuitgaven; 

• Motie van het lid Azarkan over regelgeving in het licht van de huidige woningmarktcrisis 

evalueren zodat prijsopdrijving en verlies van woningen in het betaalbare segment worden 

voorkomen. De motie was door Rutte ontraden; 

• Motie van het lid Den Haan over uitspreken dat integraal ouderenbeleid moet worden 

opgenomen in het regeerakkoord; 

• Motie van het lid Den Haan over een Nationaal Programma Wonen voor ouderen; 

• Motie van het lid Van der Plas over een isolatietegoedbon voor de doe-het-zelver. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16235&did=2021D34971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16237&did=2021D34973
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16241&did=2021D34977
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16251&did=2021D34987
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16254&did=2021D34990
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16255&did=2021D34991
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16261&did=2021D34997
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16263&did=2021D34999
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16265&did=2021D35001
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16269&did=2021D35005
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16271&did=2021D35007
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16274&did=2021D35010
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16276&did=2021D35012
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16281&did=2021D35017
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Monitoring staat van de lokale democratie in Nederland door de Raad van Europa 
Dit jaar heeft de Raad van Europa weer een periodieke monitoring van de staat van de lokale 

democratie in Nederland uitgevoerd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2013. Nu is een 

rapport met hun bevindingen opgeleverd. 18 september werd dit rapport vastgesteld in de 

commissie monitoring van het Congres van lokale overheden.  

  

De belangrijkste aanbevelingen die de Raad van Europa aan Nederland doet: 

• De benoeming van burgemeesters te vervangen door democratische verkiezingen. 

• Het beginsel van lokaal zelfbestuur in de Grondwet en/of wetgeving te erkennen. 

• Verankering van de gemeentelijke taken in de Gemeentewet en verduidelijking van de 

verdeling van gemeentelijke en provinciale bevoegdheden door herziening van relevante 

sectorale wetgeving. 

• De aanvullende taken die gemeenten na decentralisatie moeten vervullen, met name op het 

gebied van sociale en jeugdhulp, afstemmen met passende financiële middelen, en 

tegelijkertijd gerichte ondersteuning bieden aan gemeenten in nood; bij de beoordeling van de 

gerichte maatregelen moet rekening worden gehouden met een financiële kloof tussen 

landelijke en stedelijke gemeenten. 

• Uitbreiden van het gemeentelijke belastinggebied. Dit zou de financiële autonomie van 

gemeenten en provincies versterken en hun afhankelijkheid van de rijksoverheid verminderen; 

• Diversificatie van de lokale financiële middelen en herziening van het systeem van indexering 

van het totale bedrag van algemene overdrachten aan de totale uitgaven van de centrale 

overheid, waardoor een betere voorspelbaarheid van financiële middelen te waarborgen. 

• Herziening van de wetgeving die de intergemeentelijke samenwerking regelt ter versterking van 

de positie van de gemeenteraad in de gemeenschappelijke regelingen. 

• De veiligheid van vergroten om lokale ambtsdragers te beschermen tegen alle soorten 

bedreigingen en agressie. 

  

Het volledige rapport is te lezen via de website van de Raad van Europa. 

Op 26 oktober wordt het rapport vastgesteld in de plenaire vergadering van het Congres van lokale 

overheden in Straatsburg. Na vaststelling zal Minister Ollongren het rapport (digitaal) in ontvangst 

nemen. 

Consultaties Europese Commissie 

Deadline Onderwerp Type 

28-09-2021 Noodplan voor vervoer (n.a.v. COVID-19 pandemie) Routekaart 

05-10-2021 Monitoring CO2-emissies zware bedrijfsvoertuigen Ontwerpbehandeling 

14-10-2021 Toeristische diensten: korte termijnverhuur 
accommodaties (incl. verhuurplatforms) 

Routekaart 

26-10-2021 Noodplan voor vervoer (n.a.v. COVID-19 pandemie) Openbare raadpleging 

Zelf reageren? Dat kan via https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives  

Brussel 

https://mycloud.coe.int/s/SaR6w5G3YRntfMS?dir=undefined&path=%2FDocuments%20-%20English&openfile=9216859
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
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Voorstellen Europese Commissie 

Datum Relevante voorstellen 

05-10-2021 EU-strategie aanpak antisemitisme 

19-10-2021 Werkprogramma van de Europese Commissie 2022 

Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC-fiches) 

Datum  Relevante BNC-fiches 

17-10-2021 Fit-for-55 pakket (Energiewetgeving): 

- Herziening Richtlijn hernieuwbare energie; 

- Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie; 

- Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen; 

- Verordening aanscherping CO2-normen voor nieuwe personen- en bestelauto’s in 

2030; 

- Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening; 

- Mededeling EU-Bossenstrategie; 

- Verordening Sociaal Klimaatfonds. 

Agenda Europees Comité van de Regio’s 

Datum Onderwerp  

27-09-2021 Raadpleging van belanghebbenden over het EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, 
water en bodem naar nul 

27-09-2021 Commissie inzake Natuur en landbouw (NAT): 
- Discussie langetermijnvisie plattelandsgebieden; 
- Discussie Conferentie over de Toekomst van Europa. 

28-09-2021 Commissie inzake governance en burgerschap (CIVEX): 
- Discussie en stemming betere regelgeving; 
- Dialoog met Europese verenigingen van lokale en regionale overheden (o.a. 

CEMR). 

29-09-2021 Commissie inzake economie (ECON): 
- Discussie en stemming implementatie Recovery and Resilience Facility (RRF); 
- Discussie Europese Digitale Identiteit; 
- Discussie en stemming nieuwe industriestrategie; 

01-10-2021 Commissie inzake o.a. sociaal beleid en werkgelegenheid (SEDEC): 
- Discussie en stemming kunstmatige intelligentie; 
- Discussie en stemming uitbannen dakloosheid; 
- Discussie Conferentie over de Toekomst van Europa. 

01-10-2021 11e jaarvergadering EGTS-platform 

Agenda Congres van lokale overheden 

Datum  Onderwerp  Soort overleg 

26-28 
oktober 
2021 

Plenaire vergadering Congres van Lokale en Regionale overheden: 
- Rapport Monitor staat van de lokale democratie in Nederland; 
- Toekomstige rol van gemeenteraadsleden; 
- Home sharing platforms: kansen en uitdagingen voor 

gemeenten; 
- Interregionale en grensoverschrijdende samenwerking voor 

betere territoriale integratie.  

Plenaire 
vergadering 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/17/kamerbrief-inzake-informatievoorziening-over-nieuwe-commissievoorstellen
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Datum Onderwerp Soort overleg1 

27-09-2021 Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad 

(35742) 

NO 

28-09-2021 Gemeentelijke/ provinciale overheid inzake digitalisering RTG 

28-09-2021 Cultuur en corona  CD 

28-09-2021 ARK - Onderzoek arbeidsuitbuiting TB 

29-09-2021 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 

stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur 

van die wet (35898) 

IN 

29-09-2021 Pakket Belastingplan 2022 (Hybride) TB 

30-09-2021 RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (via 

videoverbinding) 

TB 

30-09-2021 Technische briefing DSA/DMA TB 

30-09-2021 Nationaal Strategisch Plan (NSP) CD 

04-10-2021 Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag TB 

06-10-2021 Evaluatie wet versterking bestuurskracht IN 

06-10-2021 Klimaatakkoord gebouwde omgeving CD 

06-10-2021 Pakket Belastingplan 2022 IN 

06-10-2021 Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen 

heffingsverminderingen 

IN 

06-10-2021 Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie 

Wet SUWI (30982-62) 

IN 

06-10-2021 Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen IN 

07-10-2021 Leefbaarheid en veiligheid CD 

07-10-2021 Gesprek: Mw. M. Vestager inzake de DSA, DMA en EU-verordening 

AI 

Ges 

07-10-2021 Wet Digitale Overheid IN 

07-10-2021 Natuur CD 

07-10-2021 Toezending eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van 

artikel 13b Opiumwet (34763-13) 

IN 

 
1  

CD = Commissiedebat (opvolger van AO) RTG = Rondetafelgesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng verslag (wetsvoorstel) TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  FV = Feitelijke Vragen 

Pet = Petitie WO  = Wetgevingsoverleg 
 

Parlementaire agenda de komende weken 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03827
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03827
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04156
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05429
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05307
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05461
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05461
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05461
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04237
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05043
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05043
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04775
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04539
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05912
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05919
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03007
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03615
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05876
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05876
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05636
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05636
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05866
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03718
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03590
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03590
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05605
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01077
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05623
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05623
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11-10-2021 Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de 

Jeugdwet (Kamerstuk 35721) 

NO 

11-10-2021 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk 

erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) 

NO 

12-10-2021 Hersteloperatie kinderopvangtoeslag CD 

13-10-2021 Wadden CD 

13-10-2021 Bouwregelgeving CD 

13-10-2021 Kennisagenda: Internationale Klimaatfinanciering GES 

14-10-2021 Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen RTG 

14-10-2021 Toezichthouders inzake digitalisering RTG 

14-10-2021 Klimaat en energie CD 

 

 

 

28 – 30 september (week 39) 

• Tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte  

• Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 08/09) 

• Debat over het Coronasteunpakket 

• 35 455 Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (hamerstuk) 

 

5 – 7 oktober (week 40) 

• Algemene Financiële Beschouwingen 

• Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 09/09) 

• Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD d.d. 08/09) 

 

12 – 14 oktober (week 41) 

---  

 

15 – 25 oktober (week 42) 

Herfstreces 

 

26 – 28 oktober (week 43) 

• Begroting Binnenlandse Zaken 

• Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• WGO Pakket Belastingplan 1 

• 35 657 Evaluatiewet Wfpp 

 

2 – 4 november (week 44) 

• Begroting Economische Zaken en Klimaat 

• Begroting Infrastructuur en Waterstaat 

• WGO Pakket Belastingplan 2 

• 35 261 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 

Lange termijn plenaire vergadering 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03228
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03228
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02185
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02185
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05522
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00259
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05531
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05207
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00614
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04523
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03714
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9 – 11 november (week 45) 

--- 

 

16 – 18 november (week 46) 

• Begroting Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

• 35 298 Wet versterking decentrale rekenkamers 

 

23 – 25 november (week 47) 

• Begroting Justitie en Veiligheid 

• Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

• WGO onderdeel Cultuur van de OCW-begroting. 

 

30 – 2 december (week 48) 

• Begroting SZW 

• Begroting LNV 

• WGO onderdeel Jeugd van de begrotingen VWS en J&V 

 

7 – 9 december (week 49) 

• Stemmingen over alle amendementen en begrotingswetten 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk, Richard van Vliet en Jesse de Jong 

Brussel: Team Europa 


