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1.    Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

31700 I  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) 

   voor het jaar 2009  

31700 IIB Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene 

Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse 

Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het 

kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009  

31700 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, 

het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009   

31700 B  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 

2009; en  

31700 C  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 

2009  

stelt de commissie eindverslag vast, teneinde de wetsvoorstellen af te doen als hamerstuk. 

 

Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

31700 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA)   

  voor het jaar 2009; en  

31700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009  

besluit de commissie de procedure aan te houden tot dinsdag 10 februari 2009. Een 

eventueel beleidsdebat in het kader van de begroting zal betrekking kunnen hebben op de 

toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur.  

 

2. 

Ten aanzien van de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur worden de fracties in de 

gelegenheid gesteld de komende week te reageren op de conceptnotitie Putters/Bemelmans-

Videc. De notitie zal op dinsdag 10 februari 2009 in de commissie besproken worden.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


