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1.

31345 1
Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer
beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een
Monumentenvergunning
De commissie brengt eindverslag uit en handhaaft de plenaire behandeling op 8/9
december 2008. De commissie zal de minister haar zorgen omtrent de
uitvoerbaarheid overbrengen.

2.

313561
Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..)
De commissie brengt eindverslag uit en handhaaft de plenaire behandeling op
15/16 december 2008.

3.

De brief aan de staatssecretaris van OCW over de “Mededeling: Meertaligheid:
een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement” 2 wordt vastgesteld.

4.

De commissie neemt de brief van de minister van OCW van 25 november 2008 met
reactie op de door de commissie op 21 oktober 2008 verzonden brief over het
Groenboek migratie en mobiliteit (22112, BU) voor kennisgeving aan. 3

5.

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris over wijziging van de tijdelijke
regeling subsidiëring experimenten vmbo-mbo2 (31786, nr. B/2) wordt toezegging
OCW 2008-6 (T00570) als afgedaan beschouwd.

6.

De commissie heeft geen toevoegingen op de vorige week ten behoeve van het
College van Senioren geïnventariseerde punten naar aanleiding van de brief van
staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken en van de minister van
Justitie van 3 november 2008 over Vaste VeranderMomenten (VVM), (29515, nr.
270).

7.

Het vertrouwelijk verslag (d.d. 25 november 2008) van de correspondentie van de
commissie met de staatssecretaris van OCW wordt vastgesteld. In de korte
aantekeningen van 25 november 2008 wordt nog opgenomen dat de VVD-fractie
principiële bezwaren heeft tegen het vertrouwelijke karakter van de correspondentie.

8.

De commissie selecteert geen voorstellen uit het werk- en wetgevingsprogramma
2009 Europese Commissie (COM(2008) 712) 4 voor parlementaire toetsing door

Vermeld op lijst Balkenende
Zie dossier E080127 op www.europapoort.nl
3
Zie dossier E080102 op www.europapoort.nl
4
Betreft doorverwijzing commissie ESO (18 november 2008), zie ook dossier E080133 op
www.europapoort.nl
1
2
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2

TGCS. De commissie zal direct na verschijnen van de aangekondigde mededeling
over de dialoog tussen universiteiten en bedrijven het stuk ter eigenstandige
behandeling agenderen.
9.

De heer Asscher deelt mede dat wat betreft de fractie van de VVD vertrouwelijke
correspondentie alleen mogelijk is bij aanbestedingskwesties en belangen die de
staatsveiligheid raken.

10.

- De commissie verzoekt ten behoeve van de plenaire behandeling van de Mediawet
om verslagen van overleg dat in de Tweede Kamer gevoerd is over met de Mediawet
samenhangende wetsvoorstellen/onderwerpen.
- De commissie verzoekt om toezending voor het kerstreces van het informatiedossier op hoofdlijnen ten behoeve van het beleidsdebat. Dit informatiedossier kan in
eerste instantie gebaseerd worden op stukken die in overleg in de Tweede Kamer
aan de orde zijn geweest en adviezen van de Onderwijsraad. Na het kerstreces
kunnen leden op individuele basis aangeven op welke punten nadere informatie
gewenst is.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid,
Warmolt de Boer

