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1.

31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op
het gebied van de volksgezondheid

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 26 mei 2009 plenair te behandelen.
2.

314661 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband
met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door
de fracties van CDA (Franken), VVD (Dupuis), PvdA (Tan), SP (Slagter), SGP, mede
namens de ChristenUnie (Van den Berg). De staf zal nagaan of en zo ja, in hoeverre de
inbreng van de VVD-fractie kunnen worden bewerkt tot commissievragen. Voorts zal de staf
nagaan in hoeverre de vragen en opmerkingen opgenomen in de brief van de KNMG (d.d. 17
april 2009) overeenstemmen met de inbrengen van de fracties.
Zodra het concept voorlopig verslag gereed is zal het ter bespreking worden geagendeerd.
3.

317361 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en
enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor
hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen
wanbetalers zorgverzekering)

De commissie heeft naar aanleiding van de door Zorgverzekeraars Nederland naar voren
gebrachte bezwaren tegen de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2009 nog twijfel
ten aanzien van de uitvoerbaarheid. De staf zal de bij de commissie levende bezwaren tot
uitdrukking brengen in een concept verslag dat op 28 april 2009 zal worden geagendeerd.
4.

317721 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering
2000 in verband met de integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het kindgebonden budget

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2009.
5.

317951 Wijziging van de wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een
verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke
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wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen
waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere
wijzigingen
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2009.
6.

E0801472
De commissie neemt de brief van de minister van VWS (EK 22.112, CI) betreffende
beantwoording van de commissiebrief van van 26 maart 2009 inzake de
kabinetsreactie inzake het Groenboek over Europese beroepsbevolking werkzaam in
de gezondheidszorg (COM(2008) 725) voor kennisgeving aan.

7.

Toezegging (T00703)

Na het aanbrengen van een kleine wijziging stelt de commissie de conceptbrief van het lid
Meurs vast.
8.

Bespreking notitie Europese herbezinning

De opmerkingen van commissie ten aanzien van de notitie Europese herbezinning zullen aan
het College van Senioren kenbaar worden gemaakt.
9.

Brief Nationale ombudsman

De commissie neemt de brief van de Nationale ombudsman van 24 maart 2009 inzake te
trage terugbetaling van teveel ingehouden bijdragen voor de Zorgverzekeringswet (inclusief
het daarbij behorende rapport 2009/050) voor kennisgeving aan.
10.
a.

Rondvraag
In de commissievergadering van 28 april 2009 bespreekt de commissie de reactie

van de staatssecretaris van VWS van 20 april 2009 (27.659, R) inzake het Uitvoeringsbesluit
WTZi.
b.

In de commissievergadering van 28 april 2009 bespreekt de commissie de brief van

de minister voor Jeugd en Gezin van 6 april 2009 (31.316, K) inhoudende beantwoording
van de commissie brief van 27 januari 2009 inzake de digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg ; in het bijzonder het elektronisch kinddossier (EKD).
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