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1. Voorhang keten-DBCs en huisartsenbekostiging 

De conceptbrief aan de minister van VWS wordt met een kleine wijziging vastgesteld.  

De in de brief van 23 oktober 2009 gedane toezeggingen worden op de reguliere manier 

verwerkt. 

 

2. Besluit afbreking zwangerschap (31.700 XVI, 162) 

De brief van de staatssecretaris van VWS van 28 oktober 2009 wordt in afwachting van de 

reactie van de staatssecretaris op de commissiebrief van 16 oktober 2009 voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

3. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (29.355 / 24.170, 41) 

Naar aanle iding van het op 16 oktober 2009 aangeboden ontwerpbesluit besluit de 

commissie de staatssecretaris schriftelijk te laten weten twijfels te hebben over de 
uitvoerbaarheid van de voorgestelde regeling en dit agendapunt aan te houden tot 

17 november 2009, teneinde kennis te kunnen nemen van de schriftelijke vragen van de 

Tweede Kamer en eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen.   

 

4. Aanwijzing NZa-beleidsregel kleinschalige zorg voor mensen met dementie  

De brief van de staatssecretaris van VWS van 23 oktober 2009 (25.424, 94) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

5. Voorhang bekostiging ziekenhuisverplaatste zorg met ingang van 2010 

De commissie stemt in met de in de brief van de staatssecretaris van VWS van 26 oktober 

2009 (29.248 / 31.322, 104) aangekondigde aanwijzing en besluit de staatssecretaris per 

brief te verzoeken de uitvoering over een jaar te evalueren.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

De commissie bespreekt 17 november 2009 de mogelijkheden voor een beleidsdebat in 
het voorjaar. Mogelijke onderwerpen zijn WMO, AWBZ en Jeugdzorg. De staf gaat na of er 

nog openstaande toezeggingen zijn met betrekking tot de jeugdzorg. Het advies van de  

VNG-commissie Zorg om Jeugd (commissie-Paas) “Van klein naar groot” van juni 2009 en 
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de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg worden onder de leden van de commissie 

verspreid.     

 

 

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

Warmolt de Boer 
 


