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Besluitenlijst van de delegatievergadering van uw commissie(s) op 

dinsdag 4 april 2006 

 

 

1. Onderwerp: Het voorlopig programma 

• thema’s 

• perscontacten 

 Besluit: De beide commissies vullen het conceptprogramma op de volgende 

punten aan: 

• maandagmiddag 12 juni zullen deskundigen uit een of meer 

Antillengemeenten worden gevraagd de delegaties (in de 

Kamer) te informeren over hun concrete aanpak en beleid; 

• dinsdag 13 juni zal het thema staatkundige 

verhoudingen/democratisch deficit (grotendeels) worden 

geagendeerd. De minister voor BVK zal worden gevraagd 

een inleiding te verzorgen, gevolgd door (onderlinge) 

discussie. Voor het middagdeel zal een deskundige van de 

Raad van State worden gevraagd een inleiding te geven. De 

leden zullen deze dag, calamiteiten daar gelaten, trachten 

zoveel als mogelijk aanwezig te zijn. 

• Woensdagochtend 14 juni zal vice-premier Brinkhorst de 

delegaties ontvangen waarna een werkbezoek (Amsterdam) 

volgt aan de Hogeschool Dansacademie Lucia Marthas, het 

Koninklijk Instituut voor de Tropen en de UvA. De dag 

wordt afgesloten met een diner in Carré en het bijwonen van 

een theatervoorstelling. 

• Donderdagochtend 15 juni zal een deskundige van De 

Nederlandse Bank worden gevraagd een inleiding te 

verzorgen over het thema schuldsanering. In de middag zal 

worden gesproken over het thema samenwerking op het 

gebied van hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 

onderwijs.  

• Een aangepast conceptprogramma zal door beide 

commissievoorzitters opnieuw worden besproken en 

vervolgens worden voorgelegd aan de Staten van de 

Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba. 

 

 

Den Haag, 5 april 2006 

  

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste 

commissie voor: 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken uit de 

Tweede Kamer 

en 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken uit de 

Eerste Kamer, d.t.v. mevr. E.C. Janssen 

  

  

 



 

   

 Bladzijde 2 
  
 

 
 

2. Onderwerp: Verzoek van de Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse 

Antillen, de heer Comenencia, een besloten briefing over het 

Contactplan te verzorgen voor beide commissies op 23 mei 2006.  

 Besluit: De heer van Beek zal contact opnemen met de Gevolmachtigd 

minister over zijn verzoek en de commissies daarover nader 

berichten.  

 

3. Rondvraag • De heer Van Fessem wijst op de brief van de Stichting 

Antilliaans Perspectief (30 maart 2006) over de projecten 

voor kansarme Antillianen die wegens de recente problemen 

met de AMFO dreigen te worden stopgezet. De minister 

voor BVK zal namens de commissie (TK) om een reactie op 

de brief worden gevraagd. 

• De minister voor BVK zal namens de commissie (TK) 

tevens worden gevraagd om een verslag van het bestuurlijk 

overleg dat hij recent heeft gevoerd met de eilanden van de 

Nederlandse Antillen over de voortgang van het proces dat 

moet leiden tot nieuwe staatkundige verhoudingen zo snel 

mogelijk naar de Kamer te sturen. 

 

   

Griffier: Franke 

 


