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1. Vaststellen agenda
2. 33240 IV
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011
33240 H
Jaarverslag en slotwet van het BES-fonds 2011
33280 IV
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
33280 H
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
Met betrekking tot deze wetsvoorstellen brengt de commissie blanco eindverslag uit
teneinde de voorstellen af te kunnen doen als hamerstukken.
3. Reisverslag minister BZK
Brief van de minister van BZK d.d. 28 juni 2012 inzake reis naar Sint Maarten, Saba, Sint
Eustatius en Curaçao, juni 2012 (met bijlagen).
De commissie neemt de brief van de minister van BZK voor kennisgeving aan.
4. Voortgangsrapportage Sint Maarten vierde kwartaal 2011
Vijfde rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan het ministerieel overleg
over de periode 1 oktober 2011 - 31 december 2011 (met bijlagen).
De commissie neemt de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan.
5. Voortgangsrapportage Sint Maarten eerste kwartaal 2012
Zesde rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan het ministerieel overleg
over de periode 1 januari 2012 - 31 maart 2012 (met bijlagen).
De commissie neemt de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan.
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6. (Opheffen) belemmeringen leraren naar Caribisch Nederland
Brief van de minister van OCW d.d. 6 juli 2012 met antwoorden op vragen belemmeringen
leraren naar Caribisch Nederland en kwaliteit onderwijs.
De commissie besluit deze brief op een later moment opnieuw te agenderen.
7. Onderzoek naar onderwijs in de Engelse taal op Sint Eustatius
De commissie besluit een brief aan de minister van OCW te sturen met vragen over het
(mogelijk) onderzoek naar onderwijs in de Engelse taal.
8. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit voorafgaand aan de videoconference met de vertegenwoordigers van
de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in september de voorbereiding van het
IPKO januari 2013 te agenderen in de KOREL-commissievergadering van 11 september
2012 en hierbij de afvaardiging van Eerste Kamerleden naar het IPKO te betrekken. Zij
verzoekt de staf de commissiebesluiten ter zake uit september/oktober 2011 opnieuw ter
kennis van de commissieleden te brengen.

De griffier van de commissie,
Fred Bergman

