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1. 32291 

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening) 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 27 september 2011. 

 

2. 32696 

Opheffing van het Spaarfonds AOW 

   De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32705 

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van 

richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 

mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de 

instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of 

concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 

werknemers 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2011 onder 

voorbehoud dat aan de inwerkingtreding geen kritische grens verbonden is. In dat geval zal 

de datum voor het voorbereidend onderzoek mogelijk worden vervroegd. 

 

4. 32710 XV 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 

   De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. 32710 E 

Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2010 

   De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

6. Voorbereiding kennismakingsgesprek bewindslieden SZW op 4 oktober 2011,  

   16.00 - 17.00 uur 

 De commissie stelt de volgende twee gespreksonderwerpen voor:  

- Pensioen, inclusief AOW-leeftijd; 
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- Gevolgen van de diverse maatregelen voor de onderkant van de arbeidmarkt1, inclusief de  

inhoudelijke en procedurele aspecten van de Wet werken naar vermogen.  

 

7. Ouderparticipatiecreches 

Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31989. M) besluit de commissie enkele 

nadere vragen te stellen. Inbreng voor de conceptbrief wordt voor vrijdag 23 september 

2011 bij de commissiestaf aangeleverd, teneinde de conceptbrief op 27 september 2011 

vast te kunnen stellen.  

 

8. Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang  

Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31989, P) besluit de commissie enkele 

nadere vragen te stellen. Inbreng voor de conceptbrief wordt voor vrijdag 23 september 

2011 bij de commissiestaf aangeleverd, teneinde de conceptbrief op 27 september 2011 

vast te kunnen stellen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                               
1 Gerefereerd wordt aan de brief van wethouder Asscher van Amsterdam aan de Minister-President, d.d. 
31 augustus 2011, over de cumulatieve effecten van de bezuinigingen van het Rijk voor de jeugd in 
Amsterdam (bijgevoegd). 


