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1. Beleidsdebat MBO
De commissie stelt voor het beleidsdebat over het MBO medio mei 2011 te houden, nadat er
in de Tweede Kamer zal zijn gedebatteerd over het Actieplan MBO 2011-2015.1
Met deze wijziging van het voorgestelde tijdpad in de conceptbrief aan het College van
Senioren stelt de commissie deze voor het overige vast en zal zij de brief onder de aandacht
van het college doen brengen. De commissie hoopt de voorbereiding van het beleidsdebat zo
spoedig mogelijk na afronding van de besluitvorming in het college2 ter hand te kunnen
nemen.
2. Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal
De commissie stelt de conceptbrief - in reactie op de brief van de minister van OCW d.d. 22
november (31989, J) - ongewijzigd vast.
3. T01121
Flitsenregeling (31876)
Brief van de minister van OCW van 19 november 2010 (31876, E)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging als voldaan te
beschouwen.
4. Voorgehangen besluit in verband met modernisering monumentenzorg
Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 2 december 2010.
De commissie neemt het voorgehangen besluit houdende de wijziging van het Besluit
ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit archeologische
monumentenzorg in verband met de modernisering van de monumentenzorg en enkele
technische aanpassingen, voor kennisgeving aan.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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In de brief van de minister d.d. 25 novemeber 2010 wordt dit Actieplan aangekondigd voor februari
2011 (Kamerstuk 32 500 VIII, A).
2
In de vergadering van het College van Senioren van 21 december 2010 zal de afrondende
besluitvorming plaatsvinden over de ingediende concrete voorstellen voor beleidsdebatten.

