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1. 32439
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen
voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden
geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 23 april 2013.
2. 32711
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische
ontwikkelingen
De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te
doen.
3. Mededelingen en rondvraag
a.

Naar aanleiding van een opmerking van het lid Quik-Schuijt (SP) over het

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet (Kamerstukken
I/II 33593, A/1), wordt gesignaleerd dat de reactietermijn op 24 april 2013 verstrijkt.1
b.

Met betrekking tot initiatiefvoorstel 33341 (verhoging alcoholleeftijd) heeft de

staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer op 12 april 2013 naar aanleiding van de motie
Dik-Faber c.s. (33341, 16) per brief laten weten dat een eventuele wijziging van de Dranken horecawet op zijn vroegst 1 januari 2014 in werking kan treden.
c.

Het verslag (32402, B inclusief bijlagen) van het schriftelijk overleg dat is gevoerd in

verband met de derde nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet cliëntenrechtenzorg2
(32402) wordt per post onder de leden van de commissie verspreid. Ook de tekst van de
derde nota van wijziging en de daarbij behorende toelichting zal worden meegezonden.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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De wens dat het in het ontwerp van de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld kan
door of namens een van beide Kamers uiterlijk te kennen worden gegeven op 24 april 2013 (artikel
3a, vierde lid, Opiumwet).
Ingevolge de derde nota van wijziging is de titel van wetsvoorstel 32402 gewijzigd in: Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

