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1. 32616 

Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-

Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet 

goedkeuring ministeriële regelingen BES) 

    De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 april 2011. 

 

2. 32473 

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de 

openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en milieubeheer BES) 

    De voorzitter en vice-voorzitter van de commissie rapporteren, vooruitlopend op hun 

verslag, over de voor dit wetsvoorstel relevante ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens 

het werkbezoek aan onder andere Bonaire. Er wordt voorts inbreng geleverd voor het 
voorlopig verslag door de fracties van CDA (Hendrikx), VVD (Van Kappen), PvdA (Linthorst) 

en SP (Smaling). De leden van de fracties van CU en SGP sluiten zich aan bij de vragen van 

VVD en PvdA. Leden krijgen alsnog de mogelijkheid om zich bij de vragen van de leden van 

verschillende fracties aan te sluiten.  

  

3. 32282, E 

De Eerste Kamer zal nadere informatie ontvangen over de uitvoering van de sociale 

vormingsplicht. De voogdijregeling zal hierbij betrokken worden (32282) (T01233) 

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 10 maart 2011 over vragen 

omtrent voogdijregeling Aruba en voormalige Nederlandse Antillen, in antwoord op de b rief 

van 14 december 2010 (zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg EK 

32.282, E) 

De commissie besluit dat de toezegging is voldaan.
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4. Terugkoppeling werkbezoek voorzitter en vicevoorzitter commissie KOREL aan 

het Caribisch deel van het Koninkrijk en voorbereiding op de gecombineerde 

vergadering met de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 

De commissievoorzitter en vice-voorzitter rapporteren over het werkbezoek dat zij, deels als 

leden van een Staten-Generaaldelegatie en deels als aparte delegatie vanuit de Eerste 

Kamercommissie, hebben gebracht aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze leden 
zullen op korte termijn een schriftelijk verslag voorleggen, evenals een concept voor een 

mogelijke brief aan de regering onder andere inzake de coördinatie van het beleid en de 

regelgeving met betrekking tot de BES en de implementatie van deze regelgeving. De staf 

zal daartoe relevante achtergrondinformatie aandragen.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

Op een nader te bepalen tijdstip wordt een hernieuwde bespreking in de commissie van het 

rapport van de Commissie Democratisch Deficit wenselijk geacht.  

 

 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


