Den Haag, 7 november 2006
Nr. 36866/J/TV

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 7 november 2006

1.
30807

Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een
zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen.
2.
30831

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten
einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)
Voorbereidend onderzoek 14 november 2006.
3.
30668

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de
bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie
De PvdA-fractie (Hamel) zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij een korte plenaire
behandeling nog nodig acht dan wel dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.
Indien plenaire behandeling noodzakelijk blijkt, zal het wetsvoorstel op korte termijn aan de
plenaire agenda worden toegevoegd.
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4.
30463

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie)
De bespreking van de brief van minister Hoogervorst d.d. 31 oktober 2006 is aangehouden tot
14 november 2006. De minister van VWS wordt verzocht in de tussentijd een reactie te
geven op de brief van de KNMG. Zonodig zal plenair een derde termijn plaatsvinden.
5.
E-060128
E060128

Commissievoorstel
Voorstel voor besluit tot vaststelling van een communautair actieprogramma
op het gebied van gezondheid (2007-2013)
De commissie is zeer kritisch over het voorstel en is voornemens hierover in principe op 28
november a.s. een mondeling overleg met de minister van VWS te houden. De griffier zal
nagaan of dit niet te laat * is en ook of het een besluit is dat met unanimiteit of meerderheid
van stemmen dient te worden genomen. **
6.
Rondvraag.
A.
De heer Putters deelt mee dat hij vooralsnog afziet van een interpellatie over de
invoering van de WMO, maar een interpellatie op een later moment gezien de
invoeringsproblemen openhoudt. Tijdens het m.o. in de Tweede Kamer is de
staatssecretaris al op een groot aantal problemen ingegaan. Over nog niet behandelde
problemen zal zijn fractie schriftelijke vragen aan de staatssecretaris stellen.
De voorzitter wijst nog op de problemen die de gemeenten ontmoeten doordat de VNG
de met de staatssecretaris gemaakte afspraken niet duidelijk communiceert.
B.

Bij nader inzien blijkt het eindrapport van de Jeugdbrigade als afschrift van een brief
aan de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer te zijn binnengekomen. De voorzitter en
griffier zullen de lijst van afschriften die regelmatig wordt verzonden aan de
commissieleden, op interessante documenten bekijken.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.

*
**

30 november is de eerste lezing van het actieprogramma door de Raad voorzien.
besluit bij gekwalificeerde meerderheid.

2/2

