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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
32 843

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie
van de Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en
maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen

33 100

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten
in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van
toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de
cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen
onder voorbehoud

33 050

Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen
van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij
aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere
wijzigingen

33 107

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie
van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68)
tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het
EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn
96/34/EG
II stemmingen

32 725, C
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Gewijzigde motie van het lid Franken c.s. over zich blijven inzetten voor de
mensenrechten
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onder voorbehoud
31 347

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke
verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke
verzorging

31 353

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke
verzorging

31 375

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein
van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te
laten plaatsvinden
III behandeling

XCVII, C

Verslag over het verzoekschrift van G.S. te G., betreffende kwijtschelding van
een belastingschuld
IV plenair debat

32 878

Voorstel van wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband
met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet
woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
32 337

32 841

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de
Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in
verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige
behandeling te verrichten
Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van
de brandweer
2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 057

Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële
markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 065

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in
verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing
van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met
een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in
verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget
Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies
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