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1. 31122

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op

het gebied van de volksgezondheid
In antwoord op de brief van de minister van VWS van 5 juni 2009 besluit de commissie per
brief aan de minister te laten weten onder welke voorwaarden de commissie bereid is over
te gaan tot voortzetting van de plenaire behandeling. Een conceptversie van die brief zal
worden geagendeerd in de commissievergadering van 23 juni 2009.
2. 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 besluit af te zien van één gecombineerd woordvoerderschap. De plenaire
behandeling is voorzien voor 23 juni 2009.
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
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen. De
commissie zal de staatssecretaris per brief laten weten dat zij komend najaar in relatie tot
dit wetsvoorstel mogelijk nog met de bewindsvrouwe van gedachten wenst te wisselen.
Een conceptversie van die brief zal worden geagendeerd in de commissievergadering van
23 juni 2009.
4. Nabespreking mondeling overleg (31.316, K)
De commissie besluit de nabespreking van het mondeling o verleg van 9 juni 2009 met de
minister voor Jeugd en Gezin voort te zetten in de vergadering van 23 juni 2009.
5. Voorhang
De brief van de minister van VWS van 8 juni 2009 inzake voorhang aanwijzing medisch
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specialistische zorg 2010 wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Voorhang
De brief van de minister van VWS van 8 juni 2009 inzake voorhang aanwijzing indexatie
inkomen vrije beroepsbeoefenaren wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Voorhang
De brief van de minister van VWS van 8 juni 2009 inzake budgettaire maatregel
geneeskundige ggz wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Voorlegging ontwerpbesluit
De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van VWS van 9 juni 2009 inzake
wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap opnieuw te agenderen in de vergadering
van 23 juni 2009.
9. Voorhang
De brief van de minister van VWS van 11 juni 2009 inzake voorhangprocedure op grond
van de Zorgverzekeringswet wordt voor kennisgeving aangenomen.
10. Wtcg voortgangsrapportage
De brief van 10 juni 2009 betreffende Wtcg voortgangsrapportage zal opnieuw worden
geagendeerd in de vergadering van 23 juni 2009.
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