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Verslagstatus: definitief

1. 33590
Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 5 november 2013.

2. 33684
Jeugdwet

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 12 november 2013. 
De technische briefing over de Jeugdwet vindt plaats op 5 november 2013. Informatie over het
tijdstip van de briefing zal zo spoedig mogelijk aan de commissieleden beschikbaar gesteld
worden. 
Ter informatie worden de tussenrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening
Jeugd, het geactualiseerde Transitieplan en het Eindadvies Verkenning Informatievoorziening
Sociaal Domein (VISD) onder de leden van de commissie verspreid. 

3. 33674
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

De commissie besluit dit voorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 33684. De
procedure wordt aangehouden tot 12 november 2013.

4. 33726
Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Aangezien dit wetsvoorstel naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014 mogelijk zal
worden aangepast, besluit de commissie de wenselijkheid van een technische briefing opnieuw
aan de orde te stellen als het voorstel de Kamer bereikt.

5. T01771 (Toezegging Preventieplannen)
Brief bewindspersonen VWS van 11 oktober 2013 met Nationaal Programma Preventie 2014 -
2016 (32793, A en bijlage)

De commissie neemt de brief van 11 oktober 2013 voor kennisgeving aan en beschouwt de
toezegging hiermee als voldaan.

6. Reactie op conclusies en aanbevelingen CVZ-advies Geneeskundige Geestelijke
Gezondheidszorg, deel 2
Brief van de minister van VWS van 25 oktober 2013 in reactie op brief van 12 juli 2013 (verslag
schriftelijk overleg 25424, F)

De commissie houdt de bespreking van de brief van 25 oktober 2013 (25424, F) aan tot 5
november 2013.



7. Rondvraag

Naar aanleiding van de ontvangst van een doorlopende integrale toelichting (verslag schriftelijk
overleg 32402, F), besluit de commissie op 5 november 2013 een nieuwe datum voor het
voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 32402 (Wkkgz) voor te stellen.

De griffier van de commissie,

Warmolt de Boer


