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REGELING VAN WERKZAAMHEDEN
Dinsdag 19 januari 2016
Vóór de stemmingen:
- het lid GESTHUIZEN (SP) verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Wet op het
Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige
bestuursorganen (punt 5 op de stemmingslijst)
- het lid VAN DER STAAIJ (SGP) verzoek uitstel stemmingen Uitvoering van het op 13
december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap (33990) en Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te
New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
(33992) (punten 17, 18 en 19 op de stemmingslijst)

Na de stemmingen:
De Voorzitter: ik stel voor toe te voegen aan de agenda
- het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp (AO d.d. 14/01), met als eerste spreker het
lid Van Vliet (Van Vliet)

- het lid GRASHOFF (GroenLinks) debat met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het bericht ‘School wapent zich met iq test’ (AD, 15 januari 2016)
- het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) debat met de minister van Infrastructuur en Milieu
over het bericht dat de Franse justitie een inval heeft gedaan bij Renault i.v.m. mogelijk
gebruik van sjoemelsoftware (Rtlz.nl, 14 januari 2016)
- het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie
om alle conceptbrieven en –rapporten inzake professor George Maat vóór het plenaire debat
hierover naar de Kamer te sturen
- het lid KOOIMAN (SP) debat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht
‘Grote leegloop van vrijwillige brandweerkorpsen’ (Eenvandaag.nl, 18 januari 2016)
- het lid SJOERDSMA (D66) verzoek het debat over de reacties in het land ten aanzien van
de opvang van vluchtelingen spoedig in te plannen
- het lid BASHIR (SP) debat met de staatssecretaris van Financiën over de CPB-publicatie
‘Vermogensongelijkheid in Nederland’

