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 datum 14 september 2010 

 ons kenmerk 41238/WB/ 

 

 

 

1. 31347 

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter 

invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging 

Door de leden van de fracties van CDA (Goyert), VVD (Dupuis), PvdA (Putters), SP 

(Slagter-Roukema) en ChristenUnie (Kuiper, mede namens SGP) wordt inbreng 

geleverd voor het voorlopig verslag. 

 

2. 31353 

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning 

en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging 

Door de leden van de fracties van CDA (Goyert), VVD (Dupuis), PvdA (Putters), SP 

(Slagter-Roukema) en ChristenUnie (Kuiper, mede namens SGP) wordt inbreng 

geleverd voor het voorlopig verslag. 

 

3. 31375 

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de 

huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden 

Door de leden van de fracties van CDA (Goyert), VVD (Dupuis), PvdA (Putters), SP 

(Slagter-Roukema) en ChristenUnie (Kuiper, mede namens SGP) wordt inbreng 

geleverd voor het voorlopig verslag. 

 

4. Overgangsregeling kapitaallasten: inventarisatie NZa (29248, H) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 8 september 2010 in reactie 

op commissiebrief van 29 juni 2010 (29248, J) voor kennisgeving aan. 

 

5. Voorhang beheersmodel medisch specialistische zorg (29248, 117)  

De commissie besluit de wijziging van het de Wet marktordening gezondheidszorg 
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(WMG)1 af te wachten en neemt de brief van de minister van VWS van 8 juli 2010 in 

reactie op de commissiebrief van 18 mei 2010 (29248, I) voor kennisgeving aan.  

 

6. Uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten (29248, 127) 

De commissie besluit de wijziging van het de Wet marktordening gezondheidszorg 

(WMG) af te wachten en neemt de brief van de minister van VWS van 30 juni 2010 

(29248, 127 en bijlagen) voor kennisgeving aan.  

 

7. Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2011 (29248, 125) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake 

voorhang medisch specialistische zorg 2011 (29248, 125) voor kennisgeving aan. 

 

8. Voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (29248, 129) 

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van VWS van 

10 september 2010 inzake de intrekking van de voorhang bekostiging dure 

geneesmiddelen bij ziekenhuisverplaatste zorg en verzoekt de staf bij het ministerie te 

informeren naar de aangekondigde nieuwe voorhangprocedure. 

 

9. Voorhang overheveling middelen uit ziekenhuisbudgetten (29282, 104 Herdruk) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 16 augustus 2010 inzake de 

overheveling middelen uit ziekenhuisbudgetten naar Fonds Ziekenhuis Opleidingen voor 

kennisgeving aan.  

 

10. E1000282 

De commissie neemt de brief van de minister van Economische Zaken van 26 juli 2010 in 

reactie op de commissiebrief van 24 juni 2010 over de Aanbeveling  van de Commissie 

betreffende het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor onderzoek "Een gezonde 

voeding voor een gezond leven" C(2010) 2587 (EK 22 112, DV) voor kennisgeving aan.  

 

11. Toezegging T00993  

 De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 24 augustus 2010 (31317, 

D) over de toezegging inzake de mantelzorg en vrijwillige inzet 2008-2011 voor 

kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als afgedaan. 

 

12. Derde voortgangsrapportage Wtcg (31706, 39) 

De commissie besluit geen vragen te stellen over de derde voortgangsrapportage WTCG. 

 

13. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Peters (SP) wijst op het artikel Remeasuring Aging (Science, 10 september 

2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1287 - 1288); dit artikel wordt ter kennisname verspreid 

onder de leden van de commissie.  

 b. De samenvatting van het lid Ten Horn (SP) van het Ontwerpbesluit houdende regels 

voor een zorgverzekering voor de bevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt 

                                               
1  Kamerstukken II 2009/10, 32393 
2  Zie dossier op www.europapoort.nl  
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onder de leden van de commissie verspreid. 

c. Het lid Peters (SP) vraagt aandacht voor de toezegging, gedaan door de toenmalige 

staatssecretaris van VWS tijdens een mondeling overleg met de commissie op 3 februari 

2009 (31046, D), om op korte termijn te komen tot een wijziging van de Embryowet er 

toe strekkende risicoloos wetenschappelijk onderzoek van foetussen toe te staan ook in 

die gevallen waarin het ongeboren kind er niet zelf rechtstreeks voordeel van kan hebben.  

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer  


