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De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin1

heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport op 23 januari 2009 een brief gestuurd inzake de voort-
gang van de uitvoering van nog openstaande toezeggingen gedaan aan
de Eerste Kamer.

De secretaris-generaal heeft op 8 mei 2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

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

1 Samenstelling:
Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Dupuis
(VVD), (vice-voorzitter), Rosenthal (VVD),
Swenker (VVD), Tan (PvdA), Van de Beeten
(CDA), Slagter-Roukema (SP), (voorzitter),
Linthorst (PvdA), Biermans (VVD), Putters
(PvdA), Leijnse (PvdA), Engels (D66), Thissen
(GL), Goyert (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt
(SP), Klein Breteler (CDA), Huijbregts-
Schiedon (VVD), Laurier (GL), Ten Horn (SP),
Meurs (PvdA), Leunissen (CDA), De Vries-
Leggedoor (CDA), Koffeman (PvdD), Kuiper
(CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), De Boer (CU),
Yildirim (Fractie-Yildirim).

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2008–2009

KST130708
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009 Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 XVI, H 1



BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 23 januari 2009

Zoals u bekend, wordt in de Eerste Kamer sinds enkele jaren halfjaarlijks
de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de openstaande toezeg-
gingen die de afgelopen jaren door de bewindspersonen aan deze Kamer
zijn gedaan. Bijgaand treft u dan ook een overzicht1 aan van de toezeg-
gingen waarvoor de termijn volgens onze informatie is verstreken of
waarvan de termijn uiterlijk op 1 juli 2009 verloopt en een inschatting is
gemaakt dat mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezegging
ofwel dat wenselijk is. Door de lancering van de vernieuwde website van
de Eerste Kamer, is het vanaf heden tevens mogelijk de gerappelleerde
toezeggingen digitaal te raadpleging. U kunt daarvoor gebruik maken van
de volgende webadressen: http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vi1wmbjyp1vw&ministerie=vghyngkof7kq (VWS) en
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vi1wmbjyp1vw&ministerie=
vhihnukjmqyl (Jeugd en Gezin).

Graag leg ik het overzicht ter verificatie aan u voor. Voorts wil ik u
verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste commissie voor Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin voor te kunnen leggen, zie ik
uw reactie graag voor vrijdag 13 februari 2009 tegemoet.

Tot slot wijs ik u graag nog op het verzoek van de Griffier van de Eerste
Kamer van 21 maart 2008 (kenmerk 140105.15u) om te bevorderen dat
brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging
aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer
worden gezonden. De Eerste Kamer zou het op prijs stellen, indien daarbij
gebruik zal worden gemaakt van het registratienummer van een toezeg-
ging.

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

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffie nr. 143196u.
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin

Den Haag, 8 mei 2009

Hierbij zend ik u, op uw verzoek, de stand van zaken van de toezeggingen1

die de afgelopen jaren door de minister en staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Jeugd en Gezin zijn
gedaan aan de Eerste Kamer.

De secretaris-generaal,
G. H. O. van Maanen

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffie nr. 143979.
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