ZITTING 1959
H

I

1960 — 5 8 3 9

in/i van de Huurwet
EINDVERSLAG
Nr. 9

De bijzondere commissie, in welker handen het onderhavige ontwerp van wet is gesteld, zou gaarne vernemen,
of de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bereid
is, nog een afzonderlijk gesprek te voeren met de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid over de inhoud van het ter griffie der Kamer gedeponeerde (memorie
van antwoord, blz. 7. voetnoot 1) ontwerp van de algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel \2ti, vierde lid.
De commissie merkte voorts op, een nauwe relatie aanwezig
te achten tussen het onderhavige ontwerp en het ontwerp van
wet tot opheffing van het grootboek voor woningverbetering
(5803). Zij zou het op prijs stellen, indien zou worden medegedeeld, wanneer de memorie van antwoord inzake laatstgenoemd ontwerp tegemoet kan worden gezien, en hoe de
Regering de verhouding tussen de ontwerpen 5839 en 5803
ziet.
Vervolgens werd de vraag gesteld, waarom door de Regering eerst thans een advies van de S.E.R. zal worden gevraagd ingevolge het bepaalde in artikel 9, zesde lid, van de
Algemene Ouderdomswet en artikel 21, zesde lid. van de
Algemene Weduwen- en Wezenwet. Welke verhogingen van
de pensioenbedragen ingevolge de A.O.W. en de A.W.W. zijn
te verwachten?
Gevraagd werd wijders, of alsnog kon worden medegedeeld,
welke de vrucht is geweest van de nadere studie door de
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid — waarvan
in het voorlopig verslag op blz. 8, linkerkolom, bovenaan,
gewag is gemaakt — betreffende aanvechtbare verschillen,
welke bij de huurverhoging van 20 pet. zullen ontstaan, indien
bij voorbeeld slechts een huurverschil van 20 cent per week
aanwezig is.
Voorts zou men gaarne vernemen, op grond van welke overwcgingen in de memorie van antwoord niet is ingegaan op de
in het voorlopig verslag gestelde vraag (blz. 8, linkerkolom,
tweede volle alinea), of met name in de eerste gemeentcklasse
nog niet nader ware te differentiëren tussen de allergrootste
en de overige gemeenten.
Hoe zal in de praktijk worden geregeld hetgeen in de memorie van antwoord op blz. 9, linkerkolom, eerste volle alinea,
wordt gesteld?
Kan de huuradviescommissie op verzoek van de huurder
van een onzelfstandige woning verklaren, dat die onzelfstanilige woning gebreken vertoont, als bedoeld in artikel 3a, eerste
lid (memorie van antwoord, blz. 8, rechterkolom, onderaan)?
Ten slotte werd gevraagd, of gegevens konden worden verstrekt betreffende eventuele overschotten aan woningen in bepaalde delen van het land, als bedoeld in de memorie van antwoord, blz. I I , linkerkolom, tweede volle alinea.
III

5839

9

2
Ven

reid zal zijn lu'i bc
behandeling van hel onderti
hriftelijk te beantwoorden was de commiMic
trdeel, dal die hen
mi de \>>l
de zal zijn v«

Alilu
\ S I ) K I I SSI N
si i K H O I i

II ( \S
VAN VI II I
HOMMER
\ \N Dl UI II KING
HOFSTRA
BORST
VAN EIJSDEN
VAN EIBERGEN
VAN DER PEUL
LEMAIRE
VAN HELVOORT
SCHUITEMAKER
KUIPER-STRUYK.

