
Instellingsbesluit Programmacommissie voorlichtingsbeleid WO II

Besluit van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
14 juni 2006, nr. OHW-U-2687863,
houdende de instelling van de Program-
macommissie voorlichtingsbeleid WO II

De Staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:

de minister: de Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport;

de commissie: de programmacommis-
sie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2
Er is een Programmacommissie voorlich-
tingsbeleid WO II.

Artikel 3
De commissie heeft tot taak:

het in het kader van een daartoe inge-
diende projectsubsidieaanvraag toetsen
van educatieve projectvoorstellen aan
het beleid en de criteria genoemd in de
brief aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 18 januari 2006 (Kamer-
stukken II 2005–2006, 20 454 en
25 839, nr. 75) alsmede aan door de
minister vast te stellen wijzigingen van
het beleid en de criteria;

het adviseren van de minister over het
al dan niet honoreren van de onder a.
bedoelde subsidieaanvraag.
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Artikel 4
De commissie bestaat uit een voorzit-

ter en zeven leden.
De minister benoemt en ontslaat de

voorzitter en de leden van de commissie.
De minister benoemt de voorzitter en

de leden van de commissie voor een
periode van vijf jaar, met dien verstande
dat de leden tussentijds kunnen worden
vervangen.

De minister voegt een medewerker
van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en
Herinnering Tweede Wereldoorlog aan
de commissie toe als secretaris.

De minister voegt een medewerker
van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en
Herinnering Tweede Wereldoorlog en
van het Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap aan de commissie
toe als adviseur.

Artikel 5
Tot voorzitter van de commissie wordt
benoemd de heer prof. dr. J.C. Kennedy,
te Amersfoort.

Artikel 6
Tot lid van de commissie worden
benoemd:

mevrouw S. El Ibrahimi, te Utrecht;
mevrouw drs. K.H. Schweizer MA, te

Arnhem;
de heer drs. R. Albring, te Dalen;
de heer drs. M. van den Busken, te

Amsterdam;
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de heer drs. T.F. van der Geugten, te
Tilburg;

de heer dr. R.P. de Graaf, te Veenen-
daal;

de heer C.G. Jansen op de Haar, te
Utrecht.

Artikel 7
De commissie regelt zelf haar werk-
zaamheden.

Artikel 8
De voorzitter en de leden van de com-
missie ontvangen voor iedere dag waar-
op zij één of meer vergaderingen van de
commissie bijwonen een vacatiegeld op
grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met
1 juni 2006.

Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Instel-
lingsbesluit Programmacommissie
voorlichtingsbeleid WO II.

Dit besluit zal in de Staatscourant wor-
den geplaatst.

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C. Ross-van Dorp.
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