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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31780 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in 

verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk 

en arbeidsondersteuning  

kan inbreng voor het nader voorlopig verslag tot uiterlijk donderdag 5 november 2009, 

12. 00 uur worden ingeleverd bij de griffier. Tot uiterlijk vrijdagmorgen 6 november 2009, 

9.00 uur kunnen leden kenbaar maken of zij zich bij vragen aansluiten. 

 

2. De commissie neemt de stand van zaken door ten aanzien van de bij de Tweede Kamer 

aanhangige spoedeisende wetsvoorstellen op de B-lijst.  

 Op voorwaarde dat de wetsvoorstellen  

 31927  Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten en 

 32037  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling 

van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder 

van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele 

andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele 

sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale 

zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen  

 deze week zullen worden aanvaard in de Tweede Kamer stelt de commissie alvast voor het 

voorbereidend onderzoek te houden op 24 november 2009. De staf wordt verzocht zorg te 

dragen voor zo spoedig mogelijke volledigheid van de dossiers met de kamerstukken. 

 

Ten aanzien van de overige wetsvoorstellen zal volgende week nader worden gekeken naar 

de voortgang van de behandeling in de Tweede Kamer. 

 

3. De bespreking van de folluw-up van de motie van het Lid Strik c.s. (31514,31707, E) over 

certificering re-integratiebedrijven wordt aangehouden tot 10 november 2009 (indien nodig 

op een tijdstip voorafgaand aan de plenaire vergadering). Een geactualiseerde bijlage met 

reacties uit het veld zal dan worden aangeboden. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


