Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu / Wonen, Wijken en Integratie
dinsdag 11 november 2008

aan

De leden van de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie

i.a.a. de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /

Algemene Zaken en Huis der Koningin i.v.m. punt 4

datum
kenmerk

11 november 2008
39191/KvD

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
313181

Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle
inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het
staatsexamen Nederlands als tweede taal)

wordt eindverslag uitgebracht onder voorbehoud van plenair debat op 2 december
2008.
2. De brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu d.d. 3
november 2008 over de motie Smaling/monitor Wro geeft aanleiding tot intrekking van
de (aangehouden) motie Smaling c.s. De heer Smaling licht de intrekking graag plenair
toe. Een nadere schriftelijke gedachtewisseling acht te commissie in dit stadium niet
nodig. De commissie acht het wenselijk over twee jaar te debatteren over de uitkomst
van de monitor.
3. Bij nadere bespreking van het Groenboek territoriale cohesie2 besluit de commissie in
eerste instantie te bezien hoe de behandeling in de Tweede Kamer verloopt. De griffier
wordt verzocht na te gaan of leden van de Eerste Kamer welkom zijn bij het te
organiseren gesprek met de rapporteur in het Europees Parlement.
4. De commissie bespreekt de brief d.d. 6 november 2008 waarin het kabinetsstandpunt
over het advies van de commissie Mans is aangeboden. De griffie wordt verzocht de
reactie van IPO en VNG na te gaan. In januari 2009 zal de brief in de commissie
geagendeerd worden, mogelijk ook in een gecombineerde commissievergadering met
Binnenlandse Zaken (gelet op het aspect van de veiligheidsregio’s).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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Vermeld op lijst Balkenende
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Dossier E080115 op www.europapoort.nl

