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1. 32710 XVI
Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
2. 32710 XVII
Jaarverslag en slotwet Jeugd en Gezin 2010
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
3. 32022
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het
alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde
verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 25 oktober 2011.
4. 32393
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband
met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten
bekostiging WMG)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 27 september 2011.
5. 32543
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in
verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011.
Reeds beschikbare inbreng zal worden meegezonden met agenda, zodat andere fracties zich
eventueel daarbij kunnen aansluiten.
6. Stand van zaken en status toezeggingen EPD (n.a.v. mondeling overleg 10 mei
2011)
-

T01277 (analyse huidige wetten in relatie tot elektronische uitwisseling)

-

T01278 (onderzoek EPD-traject door onafhankelijke commissie)

-

T01279 (elektronische sleutel, autorisatie en authentificatie)

-

T01280 (expliciete toestemming betrokkenen voor specifieke situaties)
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De commissie besluit de bespreking van de toezeggingen op 27 september 2011 opnieuw
te agenderen onder voorbehoud dat er op die datum een reactie is ontvangen van de
minister van VWS op onder andere de openstaande brieven van 24 juni 2011
(Onderzoeksopdracht EPD-commissie) en van 8 juli 2011 (EPD ontwikkelingen en LSP).
7. (Concept)toezeggingen naar aanleiding van verslag mondeling overleg 5 juli 2011
(29689/30597, G)
-

T01372 (overschrijdingen gezondheidszorg)

-

T01373 (kapitaallasten AWBZ)

-

T01374 (beleidsvisie geestelijke gezondheidszorg)

-

T01375 (motie Tweede Kamer eigen bijdrage GGZ)

De commissie stelt de toezeggingen, na een aanpassing van de samenvatting en de status
van toezegging T01375, vast en besluit geen vervolgvragen te stellen naar aanleiding van
het mondeling overleg van 5 juli 2011.
8. Voorhang vennootschap i.v.m. verkoop Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 27 juni 2011 (Kamerstukken 1/2,
32589, nr. 3/A) voor kennisgeving aan.
9. T01105
Onderdelen in basisverzekering (29248/29247)
De commissie concludeert dat de toezegging met de brief van de minister van VWS van 4 juli
2011 (29689, F) inzake stoppen-met-roken-programma en beweegkuur in feite achterhaald
is en besluit dat deze als afgedaan kan worden beschouwd.
10. Kennismakingsgesprek bewindslieden VWS op 4 oktober 2011 15:30-17:00 uur
De commissie stelt de volgende vier gespreksonderwerpen voor:
-

Versterking IGZ

-

Preventie

-

EPD- Nictiz

-

Overheveling WMO jeugdzorg

Van het gesprek, dat zal worden afgesloten met een rondvraag, vindt geen verslaglegging
plaats. De staf wordt verzocht een beknopte reader ten behoeve van het gesprek samen te
stellen.
11. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie behoudt zich het recht voor om op een later tijdstip te reageren op de

voorhang aanwijzing macrobeheersinstrument curatieve zorg (29248, 216) en dit te
betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 32393 (Wet aanvulling instrumenten
bekostiging WMG). De minister van VWS zal daarover per brief geïnformeerd worden.
b.

De commissie besluit de VWS onderwerpen op het wekelijkse overzicht aanhangige

gedelegeerde regelgeving - met uitzondering van de oprichting vennootschap verkoop NVI
(zie agendapunt 8) - te handhaven tot de commissievergadering van 27 september 2011.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

