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1. E1100811 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van Horizon 2020; een Kaderprogramma voor 

Onderzoek en Innovatie 2014-2020 COM(2011)809 

 

De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.  

 

2. E1100462 

Europese Commissiemededeling: Ondersteuning van groei en werkgelegenheid - een agenda 

voor de modernisering van de Europese hoger onderwijssystemen COM(2011)567 

 

De commissie stelt de commissiebrief met een enkele wijzigingen vast.  

 

3. Plenair debat cultuurbeleid 

 

De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter, gehoord het College van 

Senioren, heeft ingestemd met het houden van een plenair debat over cultuurbeleid op 24 

april 2011.  

De commissie besluit dat zij ter voorbereiding op het debat graag eind maart 2012 een 

gesprek zou voeren met de Raad voor Cultuur. Uiterlijk begin februari zal een 

conceptuitnodigingsbrief aan de Raad voor Cultuur in de commissie worden geagendeerd. De 

staf zal deze in samenspraak met de commissievoorzitter opstellen. In de brief zal – naast 

een datumvoorstel – kort worden gerefereerd aan de vragen in de eerder besproken notitie 

over het beleidsdebat cultuur en enkele door de commissie gesignaleerde knelpunten.   

Verder wenst de commissie ter voorbereiding op het plenaire debat over cultuurbeleid een 

informatiedossier met feitelijke, vooral kwantitatieve informatie met betrekking tot de 

culturele sectoren te ontvangen. In de loop van februari zal de staf aan de commissie 

terugkoppelen welke feitelijke informatie kon worden verzameld.  

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 Datum 24 januari 2012 

 Kenmerk 43675/FB/ 

 blad 2 

 

 

 

 

4. Rondvraag en mededelingen 

Op verzoek van de heer Smaling (SP) namens mevrouw Slagter (SP), wordt het 

voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 32.640 (Wijziging Wet op het voortgezet 

onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties) verplaatst van 31 januari 

2012 naar 7 februari 2012.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

 


