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1. 33400 H 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 

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

wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. 

 

2. Legislatieve terughoudendheid Caraïbisch Nederland 

Brief van de staatssecretaris van OCW van 5 februari 2013 inzake legislatieve 

terughoudendheid Caribisch Nederland, met bijlage (33400 IV, K). 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van OCW voor kennisgeving aan. 

 

3. Brief van staatssecretaris van SZW over integrale projecten 

Brief van de staatssecretaris van SZW van 6 februari 2013 inzake nadere informatie integrale 

aanpak Caribisch Nederland (33400 IV, J). 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW voor kennisgeving aan. 

 

4. Beleidsdebat over de toekomst van het Koninkrijk 

Inbreng voor een schriftelijk overleg ter voorbereiding van het beleidsdebat wordt geleverd 

door de fractie van de SP (Quik/Slagter-Roukema). 

 

5. Werkbezoek van de Eerste Kamerdelegatie naar het Caraïbisch deel van het   

 Koninkrijk, januari 2013 

De commissie stelt het verslag van het werkbezoek ongewijzigd vast en verzoekt de staf het 

verslag door te geleiden naar het College van Senioren en naar alle Leden. Voorts besluit de 

commissie het verslag ter kennis te brengen aan de commissie voor Koninkrijksrelaties van 

de Tweede Kamer en aan de partners in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

 

6. Rondvraag  

Op verzoek van het lid Ganzevoort (GroenLinks) wordt de staf verzocht feitelijke informatie 

te verstrekken over het bezwaar van Bezwaarschrift van Saint James School of Medicine 

Bonaire van 28 januari 2013 tegen de beschikking van de Minister van 0CW van 6 december 

2012 en over de eventuele behandeling in de Tweede Kamer. De commissie besluit dit 



 

 datum 26 februari 2013 

 ons kenmerk 44793/FB/FW 

 blad 2 

 

 

onderwerp te agenderen zodra deze informatie beschikbaar is, bij voorkeur op 12 maart 

2013. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  

 

 


