
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 14 december 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 en de doorkijk naar latere 

jaren en op basis hiervan de Raming 2013 op te stellen. In samenspraak met de 

Ambtelijk Secretarissen wordt een besparingsdoorkijk naar de volgende jaren 

opgesteld en t.z.t. door het Presidium besproken. 

 De Nederlandse IPU-groep uit te nodigen tijdens een volgende Presidiumvergadering 

om nader van gedachte te wisselen over het door deze instantie gedane verzoek; 

 In te stemmen met een werkbezoek van de cie ELI aan de Grüne Woche in januari 

2012; 

 In te stemmen me de vergaderdata van het Presidium voor 2013 en 2013. deze zullen 

worden gepubliceerd op Plein2. 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 30 november 2011 besloten om: 

 De resultaten van de inventarisatie naar Kamergebouwdelen die niet zijn voorzien van 

WIFI af te wachten, alvorens over te gaan tot nadere besluitvorming over de aanleg; 

 het Vierstromenbeleid op een enkel onderdeel aan te scherpen. 

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 16 november 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de financiering van het onderzoeksvoorstel initiatiefwetsvoorstel 

nieuwe WOB; 

 in te stemmen met de verlenging van de onderzoeksfaciliteit bij de vaste commissie 

voor Financiën; 

 in te stemmen met het behandelingschema Najaarsnota 2011 en suppletoire wetten. 

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 2 november besloten om: 

 vast te houden aan de hoofdregel dat fractiemedewerkers aan besloten technische 

briefings en binnenlandse werkbezoeken kunnen deelnemen, mits ook een Kamerlid 

van diezelfde fractie aanwezig is. Betreft het besloten briefings met niet-ambtenaren, 

dan kunnen fractiemedewerkers hieraan deelnemen indien niet vanwege de aard van 

de informatie voor beslotenheid is gekozen en de genodigden daar geen bezwaar tegen 

maken. Voorts ziet de commissievoorzitter erop toe dat het aantal deelnemende 

fractiemedewerkers kleiner is dan het aantal deelnemende Kamerleden. 

 In te stemmen met de verplaatsing van de Erelijst der Gevallenen alsmede het 

Indiëmonument naar de Statenpassage. 

 In te stemmen met het voorstel recessen t/m het kerstreces 2013. 

 In 2012 weer een bijzondere Presidiumbijeenkomst te beleggen, waarbij het eigen 

functioneren van het Presidium tegen het licht wordt gehouden. 

 

Het  Presidium heeft in zijn vergadering van 8 juni 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de Nota naar aanleiding van het Verslag, bij de Raming 2012 (32 

745); 



 in alle fracties met de aanvragers van de nog te plannen spoed/30ledendebatten  alsnog 

te bezien of deze geagendeerd moeten worden of van de lijst verwijderd kunnen 

worden. 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 6 april 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de doorgeleiding naar de Kamer van het rapport “Bovenop 

Europa”; 

 het amendement loonbijstelling 2010 te betrekken bij het ambtelijk overleg terzake; 

 de bestaande regeling outplacement te beëindigen; 

 in te stemmen met het verzoek van de contactgroep Duitsland om twee leden af te 

vaardigen naar een conferentie in Berlijn op dinsdag 12 april aanstaande. 

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 23 maart 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de doorgeleiding naar de Kamer van twee voorstellen voor een 

Parlementair onderzoek. 1) Een parlementair onderzoek naar Economische dimensie 

verduurzaming voedselproductie en 2) een parlementair onderzoek naar Onderhoud en 

innovatie spoor; 

 in te stemmen met de notitie besluitvorming mobiele telefonie en data dienstverlening; 

 in te stemmen met het verzoek van de NAVO-delegatie om de jaarlijkse vergadering 

in 2014 in Nederland te organiseren; 

 in te stemmen met de voordracht van mevrouw Berndsen als Vertrouwenspersoon.  

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 9 maart 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de speerpunten voor 2012; 

 het experiment met het mondelinge Vragenuur in gewijzigde vorm voort te zetten en 

vlak vóór het aanstaande zomerreces een evaluatie te doen; 

 in te stemmen met het voorstel parlementair onderzoek Lessen uit recente 

arbeidsmigratie. Het voorstel wordt ter stemming doorgeleid aan de Kamer; 

 in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur en aan de 

Raad voor de financiële verhoudingen en deze ter stemming door te geleiden aan de 

Kamer; 

 in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Onderwijsraad en deze ter stemming aan 

de Kamer voor te leggen; 

 in te stemmen met het handhaven van de criteria ten aanzien van het houden van 

vergaderingen in de gebouwen van de Kamer. 

 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 16 februari 2011 besloten om: 

 in te stemmen met de speerpunten voor 2012; 

 de heer Pechtold te antwoorden dat het Presidium niet de bevoegdheid heeft c.q. het 

juiste gremium is om verdere stappen te ondernemen naar aanleiding van zijn brief 

over Artikel 68; 

 de heer Biskop te benoemen tot lid van de groep Vertrouwenspersonen ongewenste 

omgangsvormen.  


