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Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:
- het tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
(CD d.d. 08/12), met als eerste spreker het lid Van der Plas
van BBB;
- het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD
d.d. 09/12), met als eerste spreker het lid Edgar Mulder van
de PVV.

30420-359; 30420-360; 26643-784; 30420-362; 31332-106;
31332-105; 2021Z19326; 29338-250; 32156-111; 31293-590.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter:
Dank u wel voor uw aandacht. Ik schors de vergadering
voor een enkel moment en dan gaan we over tot het debat
over de Europese top van 16 en 17 december 2021.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Ik stel voor dinsdag 14 december aanstaande ook te stemmen over twee brieven van het Presidium (35925, nr. 141
en 35971, nr. 8) en een vijftal brieven van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (35986, nrs. 2, 3 en 4 en 35897,
nrs. 2 en 3).
Ik stel voor toestemming te geven aan de vaste commissie
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het houden
van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op
donderdag 16 december van 10.00 tot 13.00 uur over het
wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor
het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) (35984).
Ik deel aan de Kamer mee dat voor de volgende debatten
de termijn voor toekenning is verlengd:
- het debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort;
- het debat over de subsidie aan Siriz.
Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende debatten zijn
vervallen:
- het debat over versnelde bodemdaling in Nederland;
- het dertigledendebat over het rapport van het SCP over
vijf jaar decentraal beleid;
- het debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische
netwerken;
- het debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten.
Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te
nemen: 25295-1515; 25295-1516; 25295-1468; 32670-203;
34352-226; 31289-498; 31289-497.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2021Z21058; 2021Z19009; 32847-825;
29453-542; 35615-10; 35523-14; 35335-13; 26643-783; 32761198; 22112-3222; 22112-3221; 21501-33-877; 35830-XIII-10;
30196-769; 25295-1509; 25295-1469; 21501-32-1353; 35925XIV-11; 28973-247; 33835-193; 35334-167; 35334-165; 24587810; 24587-809; 24587-805; 35122-42; 33628-83; 29270-146;
33628-82; 31066-853; 35122-41; 29279-655; 24587-803; 29279653; 33199-48; 35925-VI-22; 25295-1467; 21501-03-163;
26234-259; 22112-3002; 31288-895; 30420-357; 30420-355;
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