Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 september 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum
Kenmerk

27 september 2011
43230/WB/

1. 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 het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2011.
2. 32529
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene
Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige
andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering
positie pleegouders)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers),
PvdA (Linthorst; de fractie van het CDA sluit zich hierbij mogelijk aan) en SP (Quik-Schuijt).
De fractie van de PVV overweegt inbreng te leveren. Zo mogelijk zal de ontvangen inbreng
ter informatie per e-mail aan de commissieleden worden toegezonden.
3. 32543
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in
verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Putters);
mogelijk namens de gehele commissie, tenzij de fracties van PVV en GroenLinks voor
vrijdag 30 september 2011, 12:00 uur, anders aangeven.
4. Stand van zaken en status toezeggingen EPD (mede 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)

−

Brief (met bijlagen) van de minister van VWS van 13 september 2011 (31466, AF)
betreffende verkenning Nictiz inzake het LSP en toezegging T01280
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De commissie besluit de bespreking van de toezeggingen en de brief van 13 september
2011 aan te houden tot 4 oktober 2011.
5. Aanwijzing ADL-assistentie in ADL-clusters vanaf 1 januari 2012
De commissie besluit de bespreking van de brieven van de staatssecretaris van VWS van 8
juli 2011 (30597, 195) en 9 september 2011 (30597, 203) tot 4 okober 2011 aan te
houden.
6. Mededelingen en rondvraag
-

De commissievoorzitter verzoekt de reguliere commissievergadering op 4 oktober

2011 te beleggen op een tijdstip voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met de
bewindslieden van VWS.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

