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1.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30650 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een
kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering
gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen
verrichten
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Goyert),
GroenLinks (Strik), PvdA (Van Driel) en SP (Elzinga) – uiterlijk donderdag 19 juni om
12.00 uur in te leveren. Mocht de memorie van antwoord spoedig ontvangen worden, dan
behoort afhandeling voor het zomerreces nog tot de mogelijkheid.

2.

Rondvraag:
•
De voorzitter informeert naar aanwezigheid van de leden bij de ontvangst van de
Tsjechische delegatie, alsmede bij de lunch op 18 juni a.s.
•
Enkele aanvullende vragen in het nader voorlopig verslag m.b.t. 31226 Enige
wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
enige andere wetten zijn op verzoek van de heer Leijnse uiteindelijk niet als
commissievraag gesteld.
•
Mevrouw Westerveld kondigt aan volgende week in de commissie een
conceptbrief van haar hand aan de orde te willen stellen, waarin de commissie
toelicht waarom de Eerste Kamer heeft gevraagd om uitdrukkelijke goedkeuring
van de Staten-Generaal van 31448, A/1 Notawisseling houdende wijziging
van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag
inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Nieuw-Zeeland; ’s-Gravenhage, 18 juli 2007, opdat het ministerie dit mee
kan nemen bij de voorbereiding van het goedkeuringswetsvoorstel.
•
Het verzoek tot aanbieding van de monitor CEDAW-comité en het verzoek tot
rapportage over richtlijn 2002/73/EG zullen op 24 juni 2008 geagendeerd
worden in de commissie.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

