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 datum 16 juli 2009 

 kenmerk /WB/ 
 

1. 31821  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de 

instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van 

studenten (versterking besturing) 

De commissie besluit dat het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 6 oktober 

2009. De commissie verzoekt voorts om een wetgevingsrapport.    

 

2. 31876  Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de 

richtlijn Audiovisuele mediadiensten 

De commissie besluit dat het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 6 oktober 

2009. De commissie besluit verder op 8 september 2009 te bezien of een 

wetgevingsrapport, informatiedossier of notitie ter uitdieping van een of meer 

onderwerpen gewenst is. 

 
3. Premature voorhangen 

a. De commissie besluit geen nadere actie te ondernemen naar aanleiding van de op 

15 juni 2009 voorgehangen wijziging van het Mediabesluit 2008 (WJZ-129781(8212). 

b. Verschillende leden van de commissie OCW wensen hun bezwaren kenbaar te 

maken tegen de voorgehangen concept-AMvB’s Kinderopvang en tegemoetkoming kosten 

kinderopvang d.d. 15 juni (130301) en Deskundigheidseisen gastouders kinderopvang d.d. 

26 juni (WJZ131346(2684). Inbreng van deze leden dient op 14 juli 2009 ter griffie te 

zijn ontvangen. 

 

4. Toezegging T00307 

De brief van de minister van OCW van 19 juni 2009 inzake overleg met de vijf archeologie 

universiteiten wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Toezegging T00951 

De leden van de fracties van PvdA en SP (en ChristenUnie/SGP, onder voorbehoud) zullen 
enkele vragen stellen naar aanleiding van de brief van de minister van OCW van 25 juni 

2009 (Beleidsreactie van de minister op het Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie ) ter 

afdoening van de toezegging over de gemeentelijke monumentencommissies. 
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6. Toezegging T00957 

De brief van de Minister van OCW van 1 juli 2009 inzake terugblik 2008 landelijke publieke 

omroep wordt voor kennisgeving aangenomen  

 
7. Toezegging T00958 

De brief van de minister van OCW van 26 juni 2009 inzake achtergronden bij het nieuws 

en documentaires bij de publieke omroep wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

8. Toezegging T00959   

Bespreking brief van de minister van OCW van 26 juni 2009 inzake publicatie 

contactgevens omroepen op Teletekst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

9. Advies Onderwijsraad 

De commissie heeft op 21 april 2009 tijdens een kennismakingsgesprek met de 

Onderwijsraad kennisgenomen van het voornemen van de raad – gevraagd dan wel 

ongevraagd – te komen tot een advies over het onderwerp algemene vorming in het 

onderwijs (“Bildung”). Naar aanleiding van de gedachtewisseling met de Onderwijsraad 

zijn door enkele fracties schriftelijke reacties geformuleerd die de raad zou kunnen 

betrekken bij een door hem uit te brengen advies. De commissie besluit deze reacties 
integraal door te geleiden naar de Onderwijsraad en het overigens aan de raad ter 

beoordeling over te laten of hij advisering over dit onderwerp opportuun acht. 

 

10. Beleidsdebat najaar 2009 

De commissie besluit in het najaar geen beleidsdebat te houden.  

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid, 

Warmolt de Boer  

 

 


