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1. 31122  Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op 

het gebied van de volksgezondheid 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 26 maart 2010 in reactie op de 

commissiebrief van 4 maart 2010 voor kennisgeving aan (31122, L). De commissie stelt 

voor op 13 april 2010 over het wetsvoorstel te stemmen. 

 

2. Ambulancezorg (29835) 

De commissie neemt de brieven van de minister van VWS van 19 maart 2010 inzake de 

voorhang efficiencykorting ambulancediensten 2011-2013 (29835, T) en inzake de stand 

van zaken met betrekking tot de toezeggingen ambulancezorg (29835, S) voor 

kennisgeving aan. De toezeggingen T00887, T00889 en T00890 kunnen als voldaan 

worden beschouwd. 

 
3. Voorhang inzake wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (31855, 56) 

De commissie neemt de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 25 maart 2010 in 

reactie op brief van 11 februari 2010. (EK 31855, J) voor kennisgeving aan. 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. De leden die deel willen nemen aan het  werkbezoek nanogeneeskunde (High Tech 

Campus Eindhoven) op vrijdag 16 april 2010 kunnen zich tot uiterlijk donderdag 1 april 

2010, 12:00 uur, aanmelden1. 

b. De monitorlijst wordt door de staf bijgehouden. 

c.  De brief van de minister van VWS van 24 maart 2010 aan de Tweede Kamer inzake 

go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (30597, 138) wordt 13 april 

2010 geagendeerd. De staf gaat na wat de Tweede Kamer doet. 

 

 

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