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1. 32540
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het
Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen te brengen
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
2. T01129
Evaluatie good governance voortgezet onderwijs (31828)
Brief van de minister van OCW van 1 april 2011 in reactie op brief van 15 februari 2011
(31828, G)
De commissie neemt de brief en de ambtelijke berichtgeving voor kennisgeving aan en
beschouwt de toezegging hiermee als voldaan. De commissie kijkt met belangstelling uit
naar de gewijzigde code goed bestuur die komend najaar wordt vastgesteld.
3. E1100081
Groenboek: Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader
voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48
De commissie besluit inbreng te leveren voor een brief aan de regering. De inbreng dient
uiterlijk 4 mei 2011 aan de staf van de commissie te zijn verzonden ten einde de
vaststelling van de conceptbrief op 10 mei 2011 te kunnen agenderen.
4. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer
Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de
Eerste Kamer
De commissie neemt het eindverslag inzake de evaluatie voor kennisgeving aan.
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5. Mededelingen en rondvraag
Het lid Slager (SP) wijst op de op 18 april 2011 ontvangen memorie van antwoord inzake
wetsvoorstel 32433 (Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg).
Onder voorbehoud van de uitkomst van de op 10 mei 2011 te agenderen2 nadere procedure
spreekt de commissie reeds thans de voorkeur uit voor een plenaire behandeling van dit
wetsvoorstel op 24 mei 2011.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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