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Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senio-
ren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en
de volgende moties te doen plaatsvinden op 3 juli 2012:

Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goede-
reede, Middelharnis en Oostflakkee (33175);

Motie van het lid Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het
aanhouden van de herindeling (33175, E);

Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot
stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland,
de Helleense Republiek, de Republiek Cyprus, het Groot-
hertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Neder-
landen, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Re-
publiek Finland (Trb. 2012, 28) (33221);

Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van
25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie met betrek-
king tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die
de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143) (33220);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire
begroting ESM) (33215);

Motie van het lid M. de Graaf c.s. over het meer trans-
parant maken van het ESM-instituut (33221/33220/33215,
G);

Motie van het lid M. de Graaf c.s. over het beginnen
van onderhandelingen over een verdragsrechtelijke exit-
mogelijkheid (33221/33220/33215, H);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 3 juli 2012:

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien
in een brede en duurzame grondslag voor innovatie ex-
perimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)
(33116);

Goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot
aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oor-
sprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustati-
us en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten (33139);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Mi-
lieu en Ruimtelijke Ordening te doen plaatsvinden op 3 ju-
li 2012:

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van
Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personen-
vervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar ver-
voer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat
(Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (32845);

d. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstel-
len te doen plaatsvinden op 9/10 juli 2012 (onder voorbe-
houd):

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekerin-
gen in verband met bonussen voor werkgevers voor het
in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en ar-
beidsgehandicapte werknemers (33284);

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet
werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de
Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsge-
wijze verhoging en koppeling aan de stijging van de le-
vensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging
AOW- en pensioenrichtleeftijd) (33290);

e. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstel-
len (of hamerstukken) te doen plaatsvinden op 9/10 juli
2012:

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering
2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs
voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel
en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het
studiefinancieringsstelsel (33145);

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met
de herziening van de definities van gezin en middelen
(Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (33277);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 11 september
2012:

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-
band met een andere vormgeving van de exportbeper-
king in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van
overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijzi-
ging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stel-
len situatie (33162).


