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1. 32402
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 15 april 2013 inzake
de samenhang tussen de wetsvoorstellen 32402, 33243 en 33253 in reactie op
commissiebrief van 28 maart 2013 (32402, B en bijlagen).
2. 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
Na kennisneming van de brief van de minister van VWS van 15 april 2013 inzake de
samenhang tussen de wetsvoorstellen 32402, 33243 en 33253 (32402, B) besluit de
commissie de behandeling van voorliggend wetsvoorstel te hervatten zodra wetsvoorstel
32402 de Eerste Kamer bereikt.
3. 33253
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en
enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit
van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de
kwaliteit en bereikbaarheid van zorg
Na kennisneming van de brief van de minister van VWS van 15 april 2013 inzake de
samenhang tussen de wetsvoorstellen 32402, 33243 en 33253 (32402, B) besluit de
commissie de behandeling van voorliggend wetsvoorstel te hervatten zodra wetsvoorstel
32402 de Eerste Kamer bereikt.
4. 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
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gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in
het gerechtsgebouw
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SP (QuikSchuijt). De commissie overweegt het voorstel bij adequate beantwoording van de nadere
vraag als hamerstuk af te doen.
5. 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 brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

