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1. 33243
Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en
bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 april 2013. Nagegaan
wordt wanneer de tijdens de technische briefing van 5 maart 2013 aangekondigde brief aan
de Kamer zal worden aangeboden.
2. 33341
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot
houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te
verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 april 2013.
3. 33494
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor
het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de
gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in
het gerechtsgebouw
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Linthorst) en
SP (Quik-Schuijt).
4. T01057 (Toezegging Overleg met de staatsecretaris van SZW) en T01546 (Toezegging
Preventie wanbetaling)
De commissie neemt kennis van de brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 5
maart 2013 (31736, J) en besluit de toezeggingen vooralsnog niet als voldaan te
beschouwen.
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5. Voorhang ontwerpbesluit klinisch technoloog
De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van VWS van 5
maart 2013 in reactie op de brief van 11 december 2012 (verslag schriftelijk overleg, 29282,
F). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

