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1. Vaststellen agenda 

 

2. 33481 

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in 

verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 april 2013. 

 

3. 33525 

Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag per 1 juli 2013 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 mei 2013. 

 

4. 33297 
Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de  

overlegvorm over het integratiebeleid  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), 

PvdA (Witteveen, mede namens de fractie van SP), CDA (Flierman) en GroenLinks (Strik).  

 

5. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW 

Brief van de staatssecretaris van SZW van 22 maart 2013 met de concept-ministeriële 

regeling "Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW" (33290, P en bijlage) 

 

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 22 maart 2013. Inbreng voor de 

conceptbrief wordt voor vrijdag 12 april 2013 geleverd door het lid Hoekstra (CDA). De 

conceptbrief wordt 16 april 2013 ter vaststelling geagendeerd.  

 

6. Aanpak jeugdwerkloosheid 

Brief van de minister van SZW van 28 maart 2013 (33400 XV, D) over de aanpak van de 

jeugdwerkloosheid, mede ter uitvoering van de motie-Schuurman c.s. (32500, M) 
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De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 28 maart 2013. De conceptbrief 

wordt 16 april 2013 ter vaststelling geagendeerd.  

 

7. Toezegging T01548 (Arbeidsdeelname vrouwen) 

Brief van de minister van SZW van 28 maart 2013 (33212, I) met cijfers kinderopvang 2012 

in reactie op toezegging T01548.  

 

De commissie neemt de brief van 28 maart 2013 voor kennisgeving aan. De toezegging is 

hiermee voldaan. 

  

8. Toezegging T01622 (Systematiek koopkrachtplaatjes) 

Brief van de minister van SZW van 29 maart 2013 (33400 XV, F) over het in beeld brengen 

van stapelingseffecten maatregelen regeerakkoord in reactie op toezegging T01622  

 

De commissie besluit de bespreking van de brief van 29 maart 2013 in reactie op de 

toezegging aan te houden tot na de technische briefing van 16 april 2013 over de 

koopkrachtcijfers.  

 

9. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de bewindspersonen van SZW van 28 maart 2013 in reactie op brief van 21 

februari 2013 (verslag schriftelijk overleg, 33400 XV, E) met halfjaarlijkse stand van zaken 

toezeggingen 

 

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg over de stand van 

zaken van de toezeggingen aan te houden tot 16 april 2013.  

 

10. Spoedeisende wetsvoorstellen 

Brief van de bewindspersonen van SZW van 2 april 2013 (33400 XV, G) met geactualiseerd 

overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen 

 

De commissie neemt de brief van 2 april 2013 voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


