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1. 33019
Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de
rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland
Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 22 mei 2012
2. 32892
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
3. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 23 april 2012 over de aanbieding van het
ontwerpbesluit aan de Koningin, en
brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 11 april 2012 met een afschrift van de brief aan
de Tweede Kamer, in reactie op de commissiebrief d.d. 3 april 2012
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van 23 april 2012 voor kennisgeving
aan en besluit een commissiebrief met aanvullende vragen te sturen aan de regering.
Daartoe zal een conceptbrief circuleren per e-mail, opdat de brief vrijdag kan worden
vastgesteld en verzonden.
4. Mededelingen en rondvraag
- De voorzitter deelt mee dat hij heeft vernomen dat de minister van OCW graag zou zien
dat de Kamer het wetsvoorstel passend onderwijs (33.106) volgens plan behandelt. De
minister heeft doen laten weten dat zij bereid is met de commissie OCW daarover nader in
overleg te treden. De commissie besluit dat zij hierover graag ruim vóór 8 mei 2012 per brief
door de minister nader wordt geïnformeerd.
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- De commissie houdt vast aan de voorgenomen technische briefing over het wetsvoorstel
passend onderwijs op 8 mei 2012 (onder voorbehoud van goedkeuring van de minister) en
blijft prijsstellen op het wetgevingsrapport van de commissiestaf.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

