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1. 32710 IV 

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2010 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het 

voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

2. 32473, C 

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de 

openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en milieubeheer BES) 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het 

wetsvoorstel op 11 oktober 2011 plenair te behandelen. 

 

3. T01030 

Toekomstvisie op het Koninkrijk (31568) 

T01221 

Aan het idee van een Koninkrijkssecretariaat wordt aandacht besteed in de door de regering 

toegezegde toekomstvisie op het Koninkrijk (T01030) (31.568) 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2011 inzake 

de Toekomst van het Koninkrijk (32500 IV, E). 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2011 inzake 

de waarborgfunctie van het Koninrkijk (32500 IV, F).  

De beide brieven en notities zullen op 27 september 2011 opnieuw voor procedure in de 

commissie worden geagendeerd. De commissiestaf zal nagaan op welke wijze behandeling in 

de Tweede Kamer plaatsvindt.  

 

 

4. T01161 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer toe te 

rapporteren over de manier waarop het abortuspreventieprogramma op de BES wordt 

opgezet en vormgegeven (31959). 

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2011 inzake 

Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland (31959, D) 
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 blad 2 

 

 

De commissie heeft kennisgenomen van de brief en heeft aanvullend vragen. Zij is 

voornemens om een mondeling overleg te voeren met de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport over de brief en andere zaken die tot haar beleidsportefeuille horen en 

betrekking hebben op de BES.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


