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 1. 

30492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

(voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) 

   

 Inbreng voor een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van 

de Beeten) (volgt), PvdA (Van Meurs) (volgt) en SP (Slagter). 

 De leden constateren dat weer een wijziging van de BOPZ aan de orde is en dat 

een geheel nieuwe behandelwet urgent is. Zij zullen dit punt in hun fracties 

bespreken met het oog op een mogelijke motie, eventueel in te dienen tijdens de 

Algemene Politieke Beschouwingen dan wel de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel. Op 25 september 2007 zal dit onderwerp in de commissie 

terugkomen.  

 

 2. 

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2007 

  inzake de uitbreiding van vrije prijsvorming en de criteria uit de motie-Schouw 

  (Kamerstuk EK 28.994, P). 

                           De commissie vindt het besluit tot uitbreiding over te gaan zonder tevoren met de Kamer 

te overleggen in de brief niet bevredigend beargumenteerd. De voorzitter en griffier zullen 

de commissie op 25 september 2007 een concept-antwoord voorleggen waarin ook 

wordt opgenomen de vraag hoe de minister de Kamer in de toekomst over wijzigingen 

denkt te informeren.  

 

 3. 

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 augustus 2007  

                           (EK 29.835, H) inzake de wijze waarop het aspect van publieke borging van 

  de meldkamer is verankerd in het wetsvoorstel en inzake de verdere behandeling 

van het voorstel Wet ambulancezorg (29835).    

                           Met uitzondering van de VVD-fractie wensen de leden eerst de parlementaire behandeling  

van het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s in de Tweede Kamer af te wachten alvorens het 

wetsvoorstel ambulancezorg te behandelen.  De brief geeft hen geen argumenten om de 

behandeling van beide wetsvoostellen niet parallel te laten lopen.      

  



 

 datum  7 september 2007 

 kenmerk  

 blad 2 

 

 

 4.  

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 28 augustus 2007 over het  

  ontwerp van het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de 

jeugdzorg.  (Kamerstuk EK 28168, G).  

  v.k.a. 

   

  5. 

                           Voorbereiding themadebat Jeugdzorg op 30 oktober 2007. 

  Aangehouden. De commissie besluit het debat op een latere datum te houden en op 25  

september 2007 de voorbereiding te agenderen.  

 

 6.  

                           Rondvraag. 

 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Eliane Janssen 

  

 

 


