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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 

 

 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41657/KvD/ 

 

 

1. 32500 XVIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie 

(XVIII) voor het jaar 2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

2. 32360 XVIII 

Slotwet en jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32565 XVIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) 

voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. 32500 XI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 

2011 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. 32360 XI 

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

en het Waddenfonds 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

6. 32565 XI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het 

Waddenfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 
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7. 32127, AG 

Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 20 december 2010 in antwoord op 

vragen van de commissie d.d. 9 november 2010 over het besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) 

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel wil de commissie bij de toekomstige 

ontwikkelingen rondom de Crisis- en Herstelwet (het uitblijven van) nakoming van 

toezeggingen gedaan tijdens het debat over de Crisis- en Herstelwet nadrukkelijk in 

beschouwing nemen. De staf wordt verzocht ten behoeve van de commissies VROM/WWI en 

Verkeer en Waterstaat een overzicht te leveren van toezeggingen en relevante passages uit 

de Handelingen (m.n. op het punt van verhouding centrale-decentrale overheid, tijdelijk 

karakter in relatie tot de rechtsbescherming, Amvb Ruimte) 

 

  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


