
32 123 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de
begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

E BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2010

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van de griffier van de vaste
commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/
Wonen, Wijken en Integratie, waarin verzocht wordt om de stand van
zaken van de openstaande toezeggingen. Het overzicht betreft open-
staande toezeggingen waarvoor de termijn is verstreken of waarvan de
termijn uiterlijk op 1 juli 2010 verloopt en een inschatting is gemaakt dat
mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezegging ofwel dat
wenselijk is.

Stand van zaken toezeggingen aan de vaste commissie VROM/WWI:

Nummer T00863:

Samenvatting

De minister voor Wonen Werken en Integratie zegt de Kamer, naar aanlei-
ding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat zij apart met de
Woonbond overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden voor de vorm-
geving van participatie en zeggenschap van huurders en bewoners.

Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is om een aantal huurdersor-
ganisaties pilots te laten doen.

Antwoord

De Woonbond heeft, zoals afgesproken met de minister, in 2009 extra
aandacht besteed aan en inspanning gepleegd voor vergroting van de
diversiteit onder en de kwaliteit van de lidorganisaties (huurdersorganisa-
ties) door het stimuleren van nieuwe vormen van participatie, projecten
rond het betrekken van de achterban en het werven van actieve (bestuurs-
)leden van huurdersorganisaties, deskundigheidsbevordering en onder-
steuning en advies. De minister zal in de eerste helft van 2010 een rappor-
tage over deze extra aandacht en inspanningen van de Woonbond
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ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage zal de minister een
afsluitende brief naar de Eerste Kamer sturen.

Nummer T01098:

Samenvatting

De minister van WWI zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag
van het lid Meurs, snel na 16 december 2009 een nader bericht te sturen
over de resultaten die geboekt zijn met de duale trajecten.

Antwoord

De minister heeft op 8 februari 2010 de brief over geheimhouding
examenvragen inburgering aangeboden aan de Eerste Kamer, hiermee is
deze toezegging afgedaan.

Nummer T01099:

Samenvatting

De minister van WWI zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag
van het lid Meurs, een nader bericht te sturen over de eventuele open-
baarheid van examenvragen.

Antwoord

De minister heeft op 8 februari 2010 de brief over geheimhouding
examenvragen inburgering aangeboden aan de Eerste Kamer, hiermee is
deze toezegging afgedaan.

Nummer T00864:

Samenvatting

De minister voor Wonen, Werken en Integratie zegt de Kamer, naar aanlei-
ding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat er een geschillenre-
geling komt waarvan individuele huurdersorganisaties gebruik kunnen
maken als zij ontevreden zijn over het functioneren en de mogelijkheden
die deze wet biedt.

Antwoord

De geschillenbeslechting voor de Wet op het overleg huurders verhuurder
is bij de Huurcommissie ondergebracht. Inwerkingtreding is beoogd per
1 januari 2011.

Nummer T01097:

Samenvatting

De minister van WWI zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag
van het lid Meurs, het aantal van 43 000 inburgeraars uit te splitsen en
daarover de Kamer te informeren.

Antwoord

De Eerste Kamer wordt in maart 2010 geïnformeerd over de (recente)
aantallen 2009.
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Nummer T01100:

Samenvatting

De minister van WWI zegt de Kamer toe, zodra de voorstellen over de
schriftelijke toets, de verhoging van het taalniveau en wat er verder
bijkomt aan voorlichting, het beter inschakelen van de ambassades et
cetera gereed zijn, dat gehele pakket naar de Eerste Kamer te sturen.

Antwoord

Momenteel wordt de aanpassing van het Vreemdelingenbesluit voorbe-
reid om het niveau van de TGN te verhogen en een schriftelijke toets toe
te voegen aan het basisexamen inburgering in het buitenland. De besluits-
wijziging wordt naar verwachting eind juni 2010 gepubliceerd. Gelijktijdig
zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
E. E. van der Laan
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