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Den Haag, 26 september 2006

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 26 september 2006

1.
29835
Wet ambulancevervoer
Naar aanleiding van het antwoord van de minister over de samenhang van het wetsvoorstel
met de concept-wet op de Veiligheidsregio’s is de commissie in meerderheid van mening dat
het van belang is dat er tussen de ambulancewet en de Wet veiligheidsregio’s geen licht zit.
Met uitzondering van de VVD-fractie wenst zij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
aan te houden en de beide wetsvoorstellen gezamenlijk te behandelen, tenzij de minister
meent dat daaraan onoverkomelijke bezwaren zijn verbonden en dit met argumenten
onderbouwt.
2.
Ontwikkelingen voortgang zorgverzekeringswet achtste voortgangsrapportage.
- De commissie constateert uitdrukkelijk dat de brief van de minister d.d. 18 september 2006
een voortgangsrapportage is, en geen evaluatie.
- De minister zal worden herinnerd aan zijn toezeggingen tijdens het debat over de
Zorgverzekeringswet en de Invoering- en Aanpassingswet en zal worden gevraagd hoe het
met de nakoming van deze toezeggingen staat. De afdeling i.o. wordt verzocht een overzicht
van deze toezeggingen voor de volgende procedurevergadering op te stellen, opdat dit aan
de minister voor commentaar kan worden voorgelegd.
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3.
Nakoming toezeggingen Wet maatschappelijke ondersteuning.
- De commissie betreurt het dat de brief niet met de (weekend)post is verzonden en door een
aantal leden pas heden in hun postvakje is aangetroffen.
De commissie constateert voorzover hiervan al kennis kon worden genomen dat de
staatssecretaris in haar brief d.d. 18 september 2006 op lang niet alle toezeggingen (afdoende)
ingaat. De afdeling i.o. wordt verzocht bij voorrang de toezeggingen te inventariseren die de
staatssecretaris zowel in de schriftelijke voorbereiding als tijdens het plenaire debat heeft
gedaan, en te controleren op welke toezeggingen zij in deze brief terugkomt. Aan de hand van
dit overzicht zal de commissie op 3 oktober 2006 bezien of het nodig is de staatssecretaris op
10 oktober 2006 uit te nodigen voor mondeling overleg. Enkele fracties hebben reeds nu
behoefte aan dit overleg.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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