Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd
en Gezin
dinsdag 21 oktober 2008

aan

De leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin
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1.
30859

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door
de fracties van PvdA (Meurs), SP (Ten Horn) en ChristenUnie/SGP (LagerwerfVergunst).
2.
31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het
gebied van de volksgezondheid
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag
geleverd door de fracties van CDA (Leunissen), VVD (Swenker) - deze inbreng wordt als
commissievraag geformuleerd - en SP (Peters).
3.
31046

Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn
waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op
grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt

De commissie bespreekt volgende week de door de staf op te stellen inventarisatie van de
mogelijke behandelingswijzen. De inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt onder
voorbehoud gehouden op 25 november 2008.
4.
31316

Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke
gezondheid)

Inbreng voor de schriftelijke vragen over de digitaliseringsplicht wordt geleverd door de
fracties van CDA (Van de Beeten), VVD (de leden Dupuis en Duthler), PvdA (Meurs), SP
(de leden Slagter-Roukema en Ten Horn), ChristenUnie (Kuiper). Na de beantwoording
van de vragen zal de minister voor Jeugd en Gezin mogelijk voor een gesprek hierover
worden uitgenodigd.
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5.
Het memo d.d. 10 oktober 2008 inzake afwijking van de wet door gedelegeerde
regelgeving wordt op 11 november 2008 opnieuw geagendeerd. Ter voorbereiding hierop
zullen de voorzitter van de commissie en de staf de geïnventariseerde afwijkingen
analyseren.
6.
De commissie heeft geen bezwaar tegen de verkorte voorhangprocedure en neemt de
Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met een nieuwe
financieringssystematiek voor kennisgeving aan.
7.
31706 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De commissie stelt prijs op een technisch overleg over het wetsvoorstel.
8.
Mededelingen:
29835

Wet ambulancezorg

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 2 december 2008 plenair te behandelen. De
commissie merkt op dat de nadere memorie van antwoord nog niet is ontvangen.
9.
Eventuele nadere vragen van de commissie naar aanleiding van de brief van de minister
van VWS van 17 juni 2008 met de ontwerp-AMvB over periodieke registratie van op grond
van artikel 3 van de Wet BIG ingeschreven beroepsbeoefenaren in het BIG-register (EK
30463, K) zullen op een nader te bepalen tijdstip worden geagendeerd.

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en
Gezin,
Warmolt de Boer

