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1. 

  30859 Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het 

primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

2. 

31700 X VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. De commissie overweegt later dit jaar een beleidsdebat te houden; een eerste 

inventarisatie van de mogelijke onderwerpen vindt plaats op 10 februari 2009.   

 

3. 

31700 X VII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin 

(XVII) voor het jaar 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

4. 

31792 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota)  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

5. 

Met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 

transplantatie COM(2008) 818, wordt inbreng voor het conceptadvies aan de Tijdelijke 

Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) geleverd door de fracties van CDA 
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(Leunissen), VVD (Dupuis) en SP (Peters). De PvdA-fractie sluit zich hierbij mogelijk aan. 

Het conceptadvies wordt op 27 februari 2009 geagendeerd. 

 

6. 

Met betrekking tot de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 9 december 2008 inzake 

de digitaliseringsplicht (EK 31.316, J) wordt inbreng voor een reactie geleverd door de 

fracties van CDA (Van de Beeten), VVD (Dupuis), PvdA (Meurs) en SP (Slagter).  

 

7. 

De commissie neemt de brieven van de minister van VWS van 17 december 2008 (TK 

29477, nr. 81) en van 23 december 2008 (EK 29.477, B) inzake de voorhangprocedure Wet 

geneesmiddelenprijzen voor kennisgeving aan.  

 

8.  

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 23 december 2008 inzake 

het stimuleringsprogramma “Beter in Meedoen” (Wmo) (31.700 XVI, F) voor kennisgeving 

aan.  

 

9. 

 De memorie van antwoord op het voorlopig verslag van 5 november 2008 inzake  

wetsvoorstel 31.317 (Regeling waardering mantelzorgers) is nog niet ontvangen. 

 De brieven van de minister voor Jeugd en Gezin van 24 december 2008 over het 

Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012) en over de stand van zaken Actieplan 

Professionalisering worden 27 januari 2009 geagendeerd. 

 In verband met de komende behandeling van het wetsvoorstel inzake het 

Elektronisch patientendossier (EPD, Kamerstuk 31.466) zal een informatiedossier 

worden opgesteld.  

 De reactie op de commissiebrief van 23 december 2008 inzake het Uitvoeringsbesluit 

WTZi zal 27 januari 2009 worden geagendeerd. 

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin, 

Warmolt de Boer 

 


