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 Kenmerk : 4315952 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 10 februari 2023   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.00 uur  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779790)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779853) 

2. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake eerste incidentele suppletoire begroting 
2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit 
(Minister van BZ) 

b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen 
inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde 
gegevens (Minister van BZ) 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 februari 2023, nr. 5 
(Minister van BZ) 

d. Buitenlands beleid en internationale missies 

3. WRR-rapport nr. 106 Rechtvaardigheid in het klimaatbeleid (minister-president, 
minister van AZ) 

4. Brief aan de Tweede Kamer inzake derde voortgangsrapportage uitvoering Motie 
Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (Motie#21) (Staatssecretaris van BZK) 

5. Instellingsbesluit Commissie van onderzoek mortierongeval Mali (Minister van 
Defensie) 

6. Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 in verband met aanpassing  
van het saneringskader (Minister voor Vro) 

7. Wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapten cliënten (Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen) (Minister 
voor LZS) 

8. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 7 februari 2023 
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a. REA  

b. RBJ 

c. RFL 

c1. Brief aan de Tweede Kamer inzake openstelling SDE++ 2023 (Minister 
voor K&E) 

c2. Wetsvoorstel tot wijziging van de Omgevingswet (Minister voor N&S) 

c3.1. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgang integrale aanpak 
landelijk gebied, waaronder het NPLG (Minister voor N&S) 

c3.2. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitwerking piekbelastersaanpak en 
voortgang PAS-melders (Minister voor N&S) 

d. Vierhoek  

9. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 
of op korte termijn zullen komen 

10. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

b.     Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag en 
enige andere wetten (hervorming van de huurtoeslag) (Minister voor Vro) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

XX. Besluitenlijst 

 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en 
Douane (Staatssecretaris van Financiën  - Toeslagen en Douane) 

b. Aanstelling politiek adviseur minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs 
(Minister voor PVO) 
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III Data vergaderingen 

 
Dinsdag 14 februari 09.00 – 09.30 uur RVI 
Dinsdag 14 februari 09.30 – 10.00 uur NVR-OEK 

Dinsdag 14 februari 10.00 – 10.30 uur MCMenS 
Dinsdag 14 februari 10.30 – 11.00 uur MCU 
Dinsdag 14 februari 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 
Dinsdag 14 februari 11.30 – 12.00 uur  RFL 
Dinsdag 14 februari 12.00 – 12.30 uur  BWO (bij deelnemers bekend) 
 
Woensdag 15 februari 10.00 – 11.30 uur  NVR 

 

Vrijdag 17 februari 10.00 uur  aanvang MR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 x   stukken zijn rondgezonden 

 o   stukken worden rondgezonden 
 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


