
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd 

en Gezin 
 dinsdag 12 mei 2009    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 12 mei 2009 

 kenmerk 39867/WB 
 

 

 

1.  314661 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de 

elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

Ten aanzien van het voorlopig verslag besluit de commissie de vragen van de KNMG (brief 

d.d. 17 april 2009) als commissievraag te formuleren en de overige vragen per fractie aan de 

regering voor te leggen. 

De commissie overweegt met deskundigen van gedachten te wisselen over dit onderwerp en 

inventariseert op 26 mei 2009 de mogelijkheden.  

 

2.  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 o p het kindgebonden budget 
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de 

fracties van SP (Ten Horn) en SGP (Van den Berg) (mede namens de fractie van de 

ChristenUnie). 

 

3.  317951 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een 

verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze 

inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een 

aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen 

Het voorbereidend onderzoek wordt verschoven naar 19 mei 2009. De inbreng van de 

fracties van SP (Ten Horn) en SGP (Van den Berg) (mede namens de fractie van de 

ChristenUnie) wordt vast verspreid onder de leden. 

 

4.  Motie Slagter-Roukema c.s. (31.249, E) 

Ten aanzien van deze motie besluit de commissie schriftelijk te informeren naar de stand van 

zaken. De conceptbrief aan de minister van VWS wordt in de vergadering van 19 mei 2009 
geagendeerd. 
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5.  Mededelingen en rondvraag 

De brief van het ministerie van VWS, d.d. 8 mei 2009, met voortgangsinformatie over de in 

januari 2009 gerappelleerde toezeggingen wordt 26 mei 2009 geagendeerd. De staf bereidt 

een korte notitie voor. 
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