Den Haag, 12 april 2018
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de
Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband
met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de
disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun
pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing
disconteringsvoet)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 18
november 2016
Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de
Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het
invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de
disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen
moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) - 34606
Ter informatie.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het
wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname
minderheden

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vos, M.B. (GroenLinks) - 28 oktober
2003
Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van
de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden - 29275
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 3 april 2018
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 29275-8
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en
Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de
wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen
te bevorderen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Rosenmöller (GroenLinks) - 24 februari
1998
Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker
houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid
deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen - 25902
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 26 maart 2018
Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat
van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet 34606-10
Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel, voortzetting beantwoording
eerste termijn op 27 maart 2018.
FIN

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 3 april 2018
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 25902-5
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van
meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Gent, van (GroenLinks) - 15 juli 2003
Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers
ter bescherming van klokkenluiders - 28990
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 3 april 2018
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 28990-8
Voor kennisgeving aangenomen.
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6.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere
de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W. van Gent (GroenLinks) - 24 februari
2011
Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet
arbeid en zorg (Wet Babyverlof) - 32659

Besluit:

Ter informatie.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman
(GroenLinks) - 3 april 2018
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32659-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en
zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 3 december
2008
Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet
Langdurend Zorgverlof) - 31800
Ter informatie.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 3
april 2018
Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel - 31800-4
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot
wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader
van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever
dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in
gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar
de terbeschikkingstelling plaatsvindt

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 23
november 2017
Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van
de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen
dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn
gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor
werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de
opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - 34837
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 mei 2018 te 14.00 uur

Besluit:
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
9.

Agendapunt:

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen
nodig!

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 30 maart 2018
Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig! 29544-821
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en
integratie.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 4 april 2018
Stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel - 32043-404
Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 juni 2018.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Technische briefing over beleidsinformatie en onderzoek op het SZW
domein

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 4 april 2018
Technische briefing over beleidsinformatie en onderzoek op het SZW domein 2018Z06196
De commissie gaat niet in op het aanbod een technische briefing te verzorgen
over beleidsinformatie en onderzoek.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
12.

Agendapunt:

Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 27 maart 2018
Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet - 34352-98
De commissie besluit om op korte termijn een kort rondetafelgesprek te
organiseren.
• Een voorbereidingswerkgroep (bestaande uit de leden Peters (CDA),
Raemakers (D66), Voortman (GroenLinks), Jasper Van Dijk (SP) en Gijs van
Dijk (PvdA) zal een programma voor het rondetafelgesprek nader
uitwerken.
• Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname
aan de voorbereidingswerkgroep en suggesties indienen voor de
deelnemerslijst/vraagstelling/thema's.
• De commissie spreekt de voorkeur uit het debat over het plan om
gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon nog voor het
meireces te voeren.

Besluit:
Noot:

13.

Agendapunt:

Vernieuwing ICT systeem voor de Kinderbijslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 29 maart 2018
Vernieuwing ICT systeem voor de Kinderbijslag - 26448-603
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWIonderwerpen.

Besluit:
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Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
14.

Agendapunt:

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid, van 15 maart 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 26 maart 2018
Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid,
van 15 maart 2018 - 21501-31-478
Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg Informele Raad WSB van
17-18 april 2018 op 5 april 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd
Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen
hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het
ministerie van SZW)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 28 maart 2018
Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd
Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23987-229
Aanhouden tot het actieplan en tijdspad Brexit is ontvangen
• De minister verwacht het actieplan rond het zomerreces 2018 aan de
Kamer te sturen
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming
werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 maart 2018
EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers
en zelfstandigen COM (2018) 132 - 2018Z05649
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op
13 juni 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM
(2018) 131

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 maart 2018
EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018)
131 - 2018Z05633
Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Europese
Arbeidsautoriteit op 25 april 2018.
• Het recent ontvangen fiche verordening oprichting Europese
Arbeidsautoriteit zal ook voor dit algemeen overleg worden geagendeerd.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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18.

Agendapunt:

Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel:
Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, M.R.J. Rog (CDA) - 3 april 2018
Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting
Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - 34924-1
Ter informatie.
• De email-inventarisatie met betrekking tot de toetsing van de subsidiariteit
van dit voorstel is gestart. De deadline voor inbreng van de fracties is
dinsdag 17 april 14.00 uur.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018
te Sofia, Bulgarije

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 3 april 2018
Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia,
Bulgarije - 21501-31-479
Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg Informele Raad WSB van
17-18 april 2018 op 5 april 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - technische briefing Europese
Arbeidsautoriteit en sociale bescherming werknemers en zelfstandigen
op woensdag 11 april 2018, 15.00-16.00 uur
De technische briefing Europese Arbeidsautoriteit en sociale bescherming
werknemers en zelfstandigen op 11 april 2018, 15.00-16.00 uur, zal geen
doorgang vinden in verband met onvoldoende aanmeldingen.
• Er wordt een nieuwe datum gezocht.
• Via een email-inventarisatie kunnen leden zich opnieuw aanmelden voor
deelname aan de technische briefing Europese Arbeidsautoriteit en
sociale bescherming werknemers en zelfstandigen.

Brieven van overige bewindspersonen
Geen agendapunten
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Overig
21.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 april 2018)
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het
lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op
24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer
heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018.
Plenaire debatten
1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal
mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks),
bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in
een debat bij de RvW van 14 februari 2018.
2. Debat (voorheen dertigledendebat) over het plan om gehandicapten
minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid
Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het
dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 29 maart 2018.
3. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland
2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12
december 2017)
4. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (aangevraagd door het lid
Özütok (GroenLinks), bij de RvW van 30 januari 2018)
5. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het
effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs
van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018)
6. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers
aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP),
bij de RvW van 6 februari 2018)
7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland
(aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van
20 februari 2018)
8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door
het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid
Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
10. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
11. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
12. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van
het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW
van 20 maart 2018)
13. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid
Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018)
14. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de
asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27
maart 2018)
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Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017)
2. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling (2018) van
gepensioneerden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de
RvW van 31 januari 2018)
3. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk
(SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
4. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen
combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW
van 20 maart 2018)
5. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale
Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5
april 2018)
VAO's/VSO's
-

22.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie
• AO Kinderopvang - 12 april 2018, 13.00-16.00 uur
• AO Behandelvoorbehoud Euroese Arbeidsautoriteit - 25 april 2018, 11.0013.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid, in te plannen na ontvangst van de door
de staatssecretaris toegezegde brieven inzake schulden
• AO DBA, in te plannen na ontvangst van de door de minister toegezegde
hoofdlijnenbrief
• AO Preventie radicalisering, in te plannen na ontvangst stand van zakenbrief van de minister

23.

Agendapunt:
Besluit:

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Handhaving
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeidsomstandigheden
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO SUWI-onderwerpen
• AO Inburgering en integratie; AO (3 uur) wordt gepland voor
zomerreces)
• AO Participatiewet
• AO Preventie radicalisering
• AO DBA
• AO Arbeidsmarktbeleid

24.

Agendapunt:

Uitkomst email-inventarisatie - deelname aan toelichting SER op
verkenning over combinatiebanen op 11 april 2018 van 09.30-10.30
Het gesprek met de SER - toelichting op verkenning over combinatiebanen op 11 april 2018, 09.30-10.30 uur, zal geen doorgang vinden wegens
onvoldoende aanmeldingen.
• Er wordt een nieuwe datum gezocht na het meireces.
• Via een email-inventarisatie kunnen leden zich opnieuw aanmelden voor
deelname aan de toelichting SER op verkenning over combinatiebanen.

Besluit:
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25.

Agendapunt:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Besluit:

27.

Verzoek om kabinetsreactie op het CBS-rapport "Armoede en sociale
uitsluiting 2018" en voorstel om CBS uit te nodigen voor een technische
briefing

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) 29 maart 2018
Verzoek om kabinetsreactie op het CBS-rapport "Armoede en sociale uitsluiting
2018" en voorstel om CBS uit te nodigen voor een technische briefing 2018Z05801
De staatssecretaris van SZW zal worden verzocht om een reactie op het CBSrapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018"
Het CBS zal worden gevraagd een technische briefing te geven over het CBSrapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018"

Besluit:

29.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing over de
Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet op 12 april 2018,
11.30-13.00 uur
Technische briefing Loondispensatie Participatiewet organiseren op 12 april
2018, 11.30-13.00 uur
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan
(VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Westerveld (GroenLinks), Jasper
van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).

Agendapunt:

Besluit:

28.

Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingsgroep
rondetafelgesprek Gelijke Beloning van Mannen en Vrouwen
De voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek Gelijke Beloning van Mannen
en Vrouwen wordt vastgesteld.
• De voorbereidingswerkgroep bestaat uit de volgende leden: YesilgözZegerius (VVD), Van Weyenberg (D66), Özütok (GroenLinks) Jasper van
Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).

Agendapunt:

Verzoek om rondetafelgesprek over ZZP'ers, naar aanleiding van
bericht "Startende ZZP'er is steeds jonger"

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 29
maart 2018
Verzoek om rondetafelgesprek over ZZP'ers, naar aanleiding van bericht
"Startende ZZP'er is steeds jonger" - 2018Z05810
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Bijzondere procedure Loondispensatie Participatiewet

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) 29 maart 2018
Bijzondere procedure Loondispensatie Participatiewet - 2018Z05813
De bijzondere procedure wordt omgezet in een rondetafelgesprek
Loondispensatie Participatiewet
Zie agendapunt 12.

Besluit:
Noot:
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30.

Agendapunt:

Verzoek om staatssecretaris van SZW een brief met reactie te vragen
naar aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te
weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL”

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 4 april
2018
Verzoek om staatssecretaris van SZW een brief met reactie te vragen naar
aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon:
sorteerders zetten druk op PostNL” - 2018Z06107
De staatssecretaris van SZW zal worden gevraagd om een brief met reactie
naar aanleiding van het bericht van de NOS: "Te zware pakketten, te weinig
loon: sorteerders zetten druk op PostNL"

Besluit:

31.

Agendapunt:

Stafnotitie - Programma rondetafelgesprek 'Evaluatie van het
Financieel Toetsingskader'

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 5 april 2018
Stafnotitie - Programma rondetafelgesprek 'Evaluatie van het Financieel
Toetsingskader' - 2018Z06106
Instemmen met het voorstel van de voorbereidingswerkgroep.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek aan COA-locatie
Einsteindreef

Zaak:

Brief derden - Gemeente Utrecht te Utrecht - 4 april 2018
Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek aan COA-locatie Einsteindreef 2018Z06186
Via een e-mailprocedure kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het
werkbezoek aan de COA locatie Einsteindreef in Utrecht

Besluit:

33.

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018
Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2017A04141
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