Den Haag, 11 juli 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

EU

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 juni
2022

i.v.m. agendapunt

6

Wetgevingsagenda
1.

Agendapunt:

Behandelnotitie strategische OCW-procedurevergadering (onderdeel
Wetgevingsagenda)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2022
Behandelnotitie strategische procedurevergadering vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 juni 2022 - 2022Z11119
De commissie stemt in met het voorstel om minstens één keer per jaar een
update van de wetgevingsagenda te ontvangen, te verzoeken aan de
bewindspersonen van OCW. Bij voorkeur ontvangt de commissie deze update
twee keer per jaar, vóór het zomerreces en na het kerstreces.
De commissie stemt in met het voorstel om een openbaar planningsoverleg te
houden met de drie bewindspersonen, zo mogelijk met een bloksgewijze
indeling naar beleidsterrein. Naast de planning van te verwachten regelgeving
en beleidsstukken, kan aandacht worden besteed worden aan de timing van
wetgeving, artikelsgewijze behandeling bij technische wetsvoorstellen en
aandacht voor constitutionele aspecten in MvT.
De leden Paul en Van Meenen zijn bereid het rapporteurschap op zich te nemen
bij het nog te verwachten (redelijk technische) wetsvoorstel rond
onderwijshuisvesting.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

2.

Agendapunt:

Wetgevingsagenda OCW 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
- 1 juni 2022
Reactie op verzoek commissie over de wetgevingsagenda van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022 - 35925-VIII-172
Voor kennisgeving aangenomen.
Zie bovenstaande behandelnotitie.

Besluit:
Noot:

Beleidsagenda
3.

Agendapunt:

Behandelnotitie strategische OCW-procedurevergadering (onderdeel
Beleidsagenda en Kennisagenda)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2022
Behandelnotitie strategische procedurevergadering vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 juni 2022 - 2022Z11119
De commissie stemt ermee in om de lopende thema's 'Tijdllijn Nationaal
Programma Onderwijs' en 'ambtelijk onderzoek onderwijs-zorg' toe te voegen
aan de Kennisagenda OCW.
De commissie stemt ermee in om de in de strategische agenda genoemde
nieuwe onderwerpen voor de Kennisagenda, toe te voegen aan de groslijst en
deze te bespreken in de eerstvolgende procedurevergadering. Dit betreft onder
meer de onderwerpen herinvoering basisbeurs, herziening van het cultuurbestel
en groei en versterking Nederlandse AV-sector. Ook is in het verband van het
kennisthema Basisvaardigheden de wens geuit voor de organisatie van een
rondetafel over effectieve methoden in het po, vo en mbo
De commissie gaat ermee akkoord om de deelname aan werkbezoek inzake
kansengelijkheid te inventariseren, alvorens tot uitwerking van programma over
te gaan. Potlooddatum vrijdag 11 november.
De commissie wenst geen nadere inventarisatie onder woordvoerders voor
aanvullende onderwerpen voor de Kennisagenda OCW.
De commissie wenst rapporteurs aan te wijzen voor de behandeling van de
OCW-begroting 2023. Besloten wordt te werken met twee
wetgevingsrapporteurs bij OCW-begroting Het lid Peters meldt zich daarvoor
aan. De griffier zal via de mail inventariseren of nog één van de leden van de
oppositiepartijen als rapporteur wil optreden. Zo nee, dan is het lid El Yassini
bereid het rapporteurschap op zich te nemen.
De commissie stemt in met het voorstel om meer over grote thema’s te
spreken en diverse onderwerpen samen te pakken (en de lopende dossiers op
de agenda procedurevergadering plaatsen onder Planning van Werkzaamheden,
om zicht te houden op de samenhang).

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
- 14 februari 2022
Planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35925-VIII-157
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Tijdstip van toezending van de in Planningsbrief aangekondigde
stukken m.b.t. het Coalitieakkoord Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
- 8 april 2022
Tijdstip van toezending van de in Planningsbrief aangekondigde stukken m.b.t.
het Coalitieakkoord Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35925-VIII-162
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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EU-wetgeving en -beleid
6.

Agendapunt:

Behandelnotitie EU-wetgeving en beleid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2022
Behandelnotitie EU-wetgeving en beleid - 2022Z11121
De commissie wenst politieke- en/of kennisinstrumenten in te zetten ter
behandeling van te verwachten EU-voorstellen, voordat deze door de Europese
Commissie worden gepresenteerd. Timing van inbreng van de Kamer is van
belang. De commissie zal extra alert zijn op Werkprogramma van EU-commissie
en op Raadsconclusies.
De commissie wenst na het zomerreces in contact te komen met
Eurocommissaris voor Onderzoek, Cultuur en Onderwijs over actuele EUdossiers op OCW-terrein, middels een werkbezoek (bij voorkeur gecombineerd
met meerdere Kamercommissies) of middels een videoconferentie.
De commissie heeft waardering voor de EU-signaleringen. Behoefte aan
continue actuele informatie over wat er in Brussel gaande is op OCW-terrein.
EU

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Kennisagenda
7.

Agendapunt:

Behandelnotitie strategische OCW-procedurevergadering (onderdeel
Kennisagenda)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2022
Behandelnotitie strategische procedurevergadering vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 juni 2022 - 2022Z11119
Zie agendapunt 3.

Besluit:

Werkwijze
8.

Agendapunt:

Stafnotitie Werkwijze commissie OCW

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2022
Stafnotitie Werkwijze commissie OCW - 2022Z11127
De commissie stemt in met de uniforme spreektijden conform voorstel in
stafnotitie Werkwijze. CD 2 uur -> 3 min.; CD 3 uur -> 4 min.; CD 4 uur -> 5
min. Notaoverleg op grootte van fractie, met staffel. Wetgevingsoverleggen op
basis van vrije spreektijden, vooraf op te geven; in eerste instantie wordt
gewerkt met een indicatieve spreektijd.
De commissie stemt in met het voorstel om regelmatig gebruik te maken van
het instrument 'feitelijke vragenlijst' voorafgaand aan een commissiedebat. Dit
om meer ruimte te creëren voor het politieke debat, en ruimere tweede
termijnen mogelijk te maken.
De commissie stemt in met de afspraak over de minimale aanwezigheid bij
commissieactiviteiten (vier leden, exclusief commissievoorzitter).
De commissie stemt in met het principe van vóóraf aanmelden voor
commissieactiviteiten via Parlis.
De commissie stemt in met de afspraken over de wijze van verzoeken om en
voorbereiding van rondetafelgesprekken, die momenteel al gelden binnen de
commissie OCW (voorstel verwerkt op Format RTG met onderwerp, doel en
indeling van rondetafelgesprek op agenda p.v; vervolgens uitwerking in
voorbereidingsgroepje (bij voorkeur coal/opp) + staf. Komt daarna terug op
agenda p.v. met datum en inventarisatie, alvorens de uitnodigingen uitgaan).
De commissie stemt in met de afspraak dat bij besloten technische briefings
fractiemedewerkers aanwezig mogen zijn als toehoorder, mits een Kamerlid van
hun fractie aan de briefing deelneemt. Voor kleine fracties wordt een

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

3

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

uitzondering op deze regel toegestaan (voorafgegaan door een mail aan
commissievoorzitter/griffier).
De commissie bevestigt de definitie van een toezegging: 'een mondeling geuit
voornemen van een bewindspersoon om een activiteit te zullen ontplooien,
waarvan op een bepaald moment een concreet resultaat (brief, notitie,
wetsvoorstel) aan de Kamer zal worden gepresenteerd'. Aan het eind van een
commissievergadering leest de voorzitter de door de bewindspersoon gedane
toezegging voor. Indien de bewindspersoon expliciet de naam noemt van het lid
die aanleiding gaf tot de toezegging aan de Kamer, wordt de naam van dit lid
vermeld in de toezeggingenregistratie.
De commissie stemt in met de uitgesproken wens om in een commissiedebat na
de eerste termijn van de bewindspersoon vaker een korte schorsing in te lassen
om de leden de gelegenheid te geven te beraadslagen.
De commissie stemt in met de oproep elkaar scherp te houden op het
voorkomen van moties over onderwerpen waarover concrete toezeggingen zijn
gedaan door de bewindslieden.
De commissie stemt in met het voorstel dat commissievoorzitter en griffier een
gesprek voeren met de bewindslieden over punten zoals vormgeving
planningsbrief, tijdigheid en compleetheid van de informatie aan de Kamer
(moment van info aan pers), spreektijden, nakomen van toezeggingen, etc.

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2022A03622
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