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1. 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 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  

 

2. Mededelingen en rondvraag 

a.  De commissie stelt voor de voorhang inzake de voorgenomen Aanwijzing inzake het 

flexibiliseren van de functie POH-GGZ in de huisartsenzorg en de invoering van vier 

zorgvraagzwaarteproducten in de Generalistische Basis GGZ (brief van de minister van VWS 

van 17 mei 2013) op 4 juni 2013 ter bespreking te agenderen. 

b. De commissie signaleert een contradictie tussen blz. 3 van de bijlage bij het recente 

Rijksbrede wetgevingsprogramma (33400, AB) en blz. 8 van de bijlage bij brief van de 

staatssecretaris van VWS van 25 april 2013 (30597, 296). Het wetgevingsprogramma gaat 

ten aanzien van het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 33127 (wijziging Wet 

maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken) uit 

van een geplande inwerkingtredingsdatum van 1 oktober 2013, terwijl de bijlage bij de brief 

van 25 april 2013 meldt dat dat wetsvoorstel zal worden ingetrokken en dat later dit jaar een 

nieuw integraal wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. 

c. Op een vraag van het lid Bruijn (VVD) merkt de voorzitter op dat de minister in 

kennis is gesteld1 van het besluit van de commissie van 23 april 2013 om de behandeling 

van de wetsvoorstellen 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) en  

 

 

 

 

 

 

                                                
1  zie: brief van 25 april 2013 (32402, C) 



 

 datum 28 mei 2013 

 ons kenmerk 44973/WB/ 

 blad 2 

 

 

 

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) te hervatten zodra wetsvoorstel 32402 (Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg) de Eerste Kamer bereikt.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


