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1. E1100811 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van Horizon 2020; een Kaderprogramma voor 

Onderzoek en Innovatie 2014-2020 COM(2011)809 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 24 januari 2012. 

 

2. E1100462 

Europese Commissiemededeling: Ondersteuning van groei en werkgelegenheid - een agenda 

voor de modernisering van de Europese hoger onderwijssystemen COM(2011)567 

 

De fracties van de PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren inbreng voor een 

commissiebrief aan de regering. De conceptbrief zal ter instemming worden voorgelegd in de 

commissievergadering van 24 januari 2012.  

 

3. E110097 3 

Commissiemededeling: Ontwerp van het gezamenlijk verslag 2012 van de Raad en de 

Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het 

gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) - Onderwijs en opleiding in een slim, duurzaam 

en inclusief Europa COM(2011)902 

 

De commissie neemt de Europese Commissiemededeling voor kennisgeving aan. 

 

4. Begrotingsvoorstellen 

33000 VIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk. 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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33090 VIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk. 

 

5. 32641 

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 7 februari 2012.  

 

6. Plenair debat cultuurbeleid 

Nadere invulling en precisering deelonderwerpen  

 

De commissie heeft conform het verzoek van het College van Senioren onderzocht of een 

koppeling is te leggen van het voorgenomen debat over cultuurbeleid met op dit moment in 

de Tweede Kamer aanhangige en in het eerste halfjaar 2012 bij de Tweede Kamer in te 

dienen OCW-wetsvoorstellen. Op grond van de inventarisatie van deze wetsvoorstellen en de 

aard en reikwijdte van het voorgenomen debat concludeert de commissie dat deze 

wetsvoorstellen te specifiek van aard zijn om een fundamenteel cultuurdebat mogelijk te 

maken, zonder in het plenaire debat buiten de orde van het wetsvoorstel te geraken. 

Bovendien gaat het de commissie om een debat over fundamentele keuzen die ten grondslag 

liggen aan “cultuurbeleid” in het algemeen. De commissie verzoekt daarom het College van 

Senioren het beleidsdebat alsnog te honoreren in het eerste halfjaar 2012, bij voorkeur op 

24 april 2012. Bij het voorgestelde beleidsdebat zal de commissie 'mediabeleid' buiten 

beschouwing laten en zich beperken tot de eerder opgesomde vier punten in het verzoek aan 

het College van Senioren. Tot slot besluit de commissie de bespreking van de verdere 

voorbereiding van het debat aan te houden tot 24 januari 2012.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


