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1. 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 brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 17 april  

2012. De commissie verzoekt bij de inplanning van dat debat rekening te houden met het 

mondeling overleg met de staatssecretaris van OCW. 

 

2. 33024 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een  

vermogenstoets  

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).  

 

3. E1100891 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 5 maart 2012 (21501-31, 269) 

voor kennisgeving aan.  

 

4. E1200082 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de 

prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de 

openbare stelsels van gezondheidszorg 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 20 maart 2012 en dan te bezien of er 

eventuele subsidiarteitsbezwaren zijn. De commissie bepaalt na het verschijnen van het 

BNC-fiche of zij met de regering van gedachten wil wisselen over het voorstel.  
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5. T01265 

Pilot rol gemeenten (32150) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 7 maart 2012 (32150, G) voor 

kennisgeving aan. De toezegging kan hiermee als voldaan worden beschouwd.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. Naar aanleiding van het overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving besluit de 

commissie de brief van de staatssecretaris van VWS van 8 maart 2012 inzake de 

voorngenomen Aanwijzing experiment regelarme instellingen (griffienr EK 150181 / 

Kamerstuknr. TK 31765) en de brief van de minister van VWS van 21 februari 2012 

(griffienr. EK 250074 / Kamerstuknr. TK 25424, 160) inzake de voorgenomen 

Aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve GGZ op 20 

maart 2012 te agenderen. In verband met de reactietermijn is 20 maart 2012 voor 

laatstgenoemde voorhang tevens de inbrengdatum. 

b. Hoewel er incidenteel gebruik wordt gemaakt van de maandelijkse VWS-brievenlijst, 

besluit de commissie deze niet langer te continueren. 

c. Het lid Ganzevoort (GroenLinks) wijst op de parallelle informatiestromen (zowel 

fysiek als digitaal) en pleit voor een uitsluitend digitale informatievoorziening. 

Geconstateerd wordt dat op dit moment de vergaderstukken via de iPad worden 

aangeboden en dat stroomlijning van de gehele informatievoorziening mogelijk op 

een later tijdstip aan de orde zal zijn. 

  

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


