Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
dinsdag 14 september 2010

De leden van de vaste commissie voor

aan

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
i.a.a. de vaste commissies voor Justitie, BZK/AZ en Financiën (agendapunt 1: 32207 en
32217)
i.a.a. de vaste commissie voor Justitie (agendapunt 2: 32282)
i.a.a. de vaste commissie voor VWS/JG (agendapunt 4: voorhang ontwerpbesluit)

datum
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14 september 2010
41228/WB/FB

1. 32207
Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)
32217
Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel
BES)
De commissie wenst - na kennisneming van de nota's naar aanleiding van het verslag haar voorstel van 29 juni 2010 aan het College van Senioren om de plenaire behandeling
en stemmingen over onderhavige wetsvoorstellen te agenderen voor 28 september 2010
in te trekken. In plaats daarvan stelt zij voor beide wetsvoorstellen als hamerstuk af te
doen.
2. 32282
Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES
Er wordt inbreng geleverd voor het verslag door de fracties van VVD (De Graaf), SP
(Quik-Schuyt) en GroenLinks (Strik). Onder voorbehoud van tijdige en adequate
beantwoording van het verslag door de regering, stelt de commissie voor het wetsvoorstel
plenair te behandelen op dinsdag 28 september 2010. Daartoe worden de benodigde
spreektijden in eerste termijn geïnventariseerd.
3. Voorhang 1 Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (31954, 29)
De brief van de staatssecretaris van BZK van 6 augustus 2010 en het bijbehorende
rechtspositiebesluit worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Voorhang 2 Besluit zorgverzekering BES
De brief van de minister van VWS van 6 september 2010 en het bijbehorende besluit
worden voor kennisgeving aangenomen.

1
2

Artikel 193 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Artik el 18.4.14 Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius Saba
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5. Publicatie 3 (in Stb. 2010, 344) van de Samenwerkingsregeling waarborging
plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (31568, 77)
De brief van de staatssecretaris van BZK van 1 september 2010 en de
samenwerkingsregeling worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Mededelingen en rondvraag
a.
De commissievoorzitter geeft een terugkoppeling van de slot-RTC van 9 september
2010.
b.

De commissie wordt graag geïnformeerd over de festiviteiten in het kader van de

transitie op 10/10/2010 en de eventuele participatie van een vertegenwoordiging van de
Eerste Kamer daar in. De commissiestaf zal de leden van de vaste commissie NAAZ
informeren zodra hierover meer duidelijkheid is verkregen.
c.

De staf zal nagaan o f er nog wetsvoorstellen zijn die met het oog op de transitie op

10 oktober 2010 door de Eerste Kamer moeten zijn afgehandeld.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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Artikel 42, eerste lid, Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curacao
en Sint Maarten

