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1. 32195
Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet
veiligheidsregio’s
Door de leden van de fracties van CDA (Flierman), VVD (Swenker), PvdA (Meurs), SP
(Ten Horn) en SGP (Van de Berg, mede namens de fractie van de ChristenUnie) wordt
inbreng geleverd voor het voorlopig verslag.
2. Toezegging T01058 - Privaatrechtelijk regime wanbetalers zorgverzekering
De notitie van het lid Van de Beeten (CDA) naar aanleiding van de brief van de minister van
VWS van 2 juli 2010 (31736, H) betreffende toezegging T01058 is als bijlage bij het
voorlopig verslag bij wetsvoorstel 32150 (Opsporing en verzekering onverzekerden
zorgverzekering) gevoegd. De commissie besluit de reactie van de minister op dit voorlopig
verslag af te wachten.
3. E1000621
De commissie stelt voor om het volgende voorstel uit het Wetgevings- en werkprogramma
2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie COM(2010)623 als prioritair te selecteren:
-

Proposal for a revision of the Decision on communicable diseases combined with an

initiative on prevention and control of other serious cross border health threats at EU level
(Health Security in the European Union)
4. Mededelingen en rondvraag
a.

Besloten wordt tot een informeel kennismakingsgesprek met de bewindslieden van

VWS, zonder vooraf vastgelegde agendapunten en zonder verslaglegging, op 30 november
2010 van 16:30 tot 18:00 uur. De commissie verzoekt de taakverdeling van de bewindslieden, evenals de relevante passages uit het regeerakkoord, toe te voegen aan de agenda
voor het kennismakingsgesprek.
b.

De commissie besluit de eventuele wensen voor een beleidsdebat op 14 december

2010 te inventariseren.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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