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1. Debat over 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling1  

 

a) inventarisatie deelnemers aan de expertmeeting en woordvoerders bij het beleidsdebat, 

en de individuele informatiebehoefte van woordvoerders 

Tijdens het beleidsdebat op 17 mei 2011 zullen de volgende leden het woord voeren: de heer 

Franken (CDA) en de heer Van de Beeten (CDA), mevrouw Dupuis (VVD), mevrouw Tan 

(PvdA) en evt. de heer Hamel (PvdA), de heer Vliegenthart (SP) en mevrouw Slagter (SP), 

mevrouw Strik (GroenLinks), de heer Holdijk (SGP, mede namens ChristenUnie) en de 

heer Staal (D66).  

Met uitzondering van de heer Staal (D66), zullen de leden die het woord voeren bij het 

beleidsdebat ook deelnemen aan de expertmeeting op 21 februari 2011. Daarnaast zullen 

ook de volgende leden deelnemen: mevrouw Duthler (VVD), mevrouw Quik (SP), mevrouw 

Ten Horn (SP) en de heer Peters (SP). De heer Van de Beeten (CDA) zal de bijeenkomst 

voorzitten.  

Een aantal aanwezige leden maakt d.m.v. het invulformulier de informatiebehoefte kenbaar. 

Woordvoerders bij het debat en deelnemers bij de expertmeeting zullen in ieder geval het 

informatiedossier ontvangen. De commissies nemen er kennis van dat leden die geen 

woordvoerder zijn, de informatiebehoefte nog kenbaar kunnen maken bij de griffie. 

 

b) conceptlijst met vraagpunten bij thema's  

De commissies besluiten dat leden uiterlijk vrijdag 11 februari vraagpunten aan de griffie 

kunnen doorgeven. De subcommissie zal op dinsdag 15 februari de conceptlijst met 

vraagpunten vaststellen.  

 

                                                
1 Ter voorbereiding op het debat op 17 mei 2011 wordt op maandag 21 februari 2011 een expertmeeting 
gehouden en zullen de commissies nog schriftelijk overleg voeren met de regering. Inbreng voor het 
schriftelijk overleg staat (voorlopig) geagendeerd op 1 maart 2011.  
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c) ter informatie: de overige besluiten van de subcommissie van 1 februari jl. (bijgevoegd) 

De commissies nemen de overige besluiten van de subcommissie voor kennisgeving aan.  

 

2. Rondvraag 

• De commissies besluiten mevrouw Brouwer-Korf uit te nodigen voor de expertmeeting en 

haar te vragen een inleiding te verzorgen.  

• De commissies besluiten de uitnodiging voor de Algemene Rekenkamer te handhaven, 

ondanks het feit dat haar relevante rapport pas begin maart openbaar gemaakt zal 

worden. De commissies wensen daarnaast in te gaan op het aanbod van de Algemene 

Rekenkamer om een briefing te geven over het rapport aan de commissies. 

• De commissies nemen er kennis van dat het rapport iOverheid van de WRR pas op 15 

maart a.s. gepubliceerd zal worden. 

• Vooralsnog blijft de datum van 1 maart 2011 gehandhaafd voor inbreng schriftelijk 

overleg ter voorbereiding op het beleidsdebat. Mogelijk worden na het verschijnen van 

het WRR-rapport en het ARK-rapport aanvullende vragen gesteld. 

 

 

De griffier van deze vergadering, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


