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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 1 juni 2010 

 ons kenmerk 41051/WB/ 

 

 

1. 31347  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter 

invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging 

 

31353  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en 

in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging 

 

31375  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de 

huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden 

 

De commissie besluit deze wetsvoorstellen gezamenlijk te behandelen en stelt voor het 

voorbereidend onderzoek te houden op 6 juli 2010. 

 

2. 32150   Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de 

Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen 

die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het 

aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering 

onverzekerden zorgverzekering) 

De commissie besluit de procedurevergadering aan te houden tot 8 juni 2010. 

 

3. Toegankelijkheid openbaar vervoer 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 17 mei 2010 (29355, B / 

24170) inzake het voorgehangen Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (Besluit TOV) 

in reactie op de brief van 2 maart 2010 voor kennisgeving aan. 

 

4. Nadere vraag thematisch onderzoek IGZ (31122, M) 

De commissie heeft kennis genomen van de brief van de minister van VWS van 17 mei 

2010 inzake thematisch onderzoek door de IGZ en zal de minister schriftelijk op een punt 

om een nadere toelichting te vragen. 

 



 datum 1 juni 2010 

 ons kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

5. Stand van zaken afbreking zwangerschap 

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 17 mei 2010 inzake de stand 

van zaken met betrekking tot de regelgeving afbreking zwangerschap (32123 XVI, E) is de 

commissie voornemens een plenair debat te houden over de voorgenomen wijziging van 

het Besluit afbreking zwangerschap (31 700 XVI, 162) met de ministers van VWS en 

Justitie. De commissie stelt voor het debat te houden op 29 juni 2010. 

 

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

Warmolt de Boer  

 


