
 

 
 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4302955 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 2 december 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur  

_______________________ 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 18 november 2022 
(nr. 4302955)  

2. Oekraïne 

a. Verzamelbrief opvang Oekraïne (Staatssecretaris van J&V) 

b. Verlenging Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s (Staatssecretaris van J&V) 

c. Garantie in verband met macro-financiële bijstand aan Oekraïne (Minister 
van Financiën) 

d. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor 
Oekraïense ontheemden) (Minister voor VRO) 

e. Conclusies RVI-OEK d.d. 29 november 2022 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 29 november 2022, nr.45 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

4. Benoemingen 

a. Besluit tot heraanwijzing deltacommissaris (Minister van I&W) 

b. Voordracht (her)benoeming leden Gezondheidsraad (Minister van VWS) 

c. Voordracht tot benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad der 
Nederlanden (Minister voor Rechtsbescherming) 

5. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking van het wetsvoorstel tot 

wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 
apenpokken (Minister van VWS) 
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6. Brief aan de Eerste en Tweede kamer inzake start voorhang Staten-Generaal 
oprichting Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII (Staatssecretaris van 
VWS) 

7. Brief aan de Tweede Kamer inzake perspectief rookvrije generatie 
(Staatssecretaris van VWS) 

8. Brief aan de Tweede Kamer over de preventieaanpak leefstijl, met een focus op 
overgewicht en voeding (Staatssecretaris van VWS) 

9. Brief aan de Eerste en Tweede Kamer inzake indexering griffierechten (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

10. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking wetsvoorstel 
natuurcompensatiebank (Minister voor N&S) 

11. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende 
wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 
invloed op zorgverleners (Minister voor LZS) 

12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 29 november 2022 

a. RVI 

Afgevoerd 

b. RWIZO 

b1. Brief aan de Tweede Kamer over stand van zaken experiment gesloten 
coffeeshopketen (Minister van VWS) 

c. RFL 

c1. Stand van zaken landbouwakkoord (Minister van LNV) 

d. MCKE 

d1. Kamerbrief nadere uitwerking afspraken coalitieakkoord kernenergie 
(Minister voor K&E) 

 Aangehouden tot de volgende vergadering van de MR. 

d2. Beleidsbrief nucleaire veiligheid I&W (Staatssecretaris van I&W) 

 Aangehouden tot de volgende vergadering van de MR. 

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

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

a. Communicatiekalender 
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b. Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting 
(Minister voor VRO)  
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek assistent minister van Buitenlandse Zaken (Minister van 
BZ) 

 
III Data vergaderingen 

Dinsdag 6 december  09.00-09.30 uur  Vrijhouden voor evt. onderraad 
Dinsdag 6 december  09.30-10.00 uur RVI 
Dinsdag 6 december  10.00-10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag 6 december  10.30-11.00 uur RFEI 
Dinsdag 6 december  11.00-11.30 uur VIERHOEK 
Dinsdag 6 december  11.30-12.30 uur MCOV 
 

Vrijdag 9 december  10.00-11.00 uur NVR 
 
Vrijdag 9 december  11.00 uur  MR 
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 x   stukken zijn rondgezonden 

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


