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1. 317951  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een 

verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze 

inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een 

aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag 

door de fracties van CDA (Goyert), PvdA (Putters), SP (Ten Horn) en SGP (Van den 

Berg) (mede namens de fractie van de ChristenUnie). De fractie van de PvdA sluit zich 

bij laatstgenoemde inbreng aan. 

De staf zal nagaan of mogelijk sprake is van een wetstechnische fout na amendering van 

het wetsvoorstel. 

 

2. E0801462 

Voorstel voor een richtlijn inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke 
organen, bestemd voor transplantatie. 

Naar aanleiding van de brief van de Europese Commissie van 14 mei 2009 ter 

beantwoording van de brief van 12 februari 2009 van de beide Kamers der Staten-

Generaal (Kamerstukken 1/2 , 31805, E en nr. 5)3 over dit voorstel besluit de commissie 

in een brief aan de minister van VWS haar bezorgdheid te uiten over de mogelijke 

gevolgen van de voorgestelde richtlijn.   

  

3. E090010a en E090010b4 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 12 mei 2009 met een reactie 

op de commissiebrief van 3 april 2009 (22.112, CO) over het kabinetsstandpunt inzake 

twee Europese voorstellen die betrekking hebben op geneesmiddelen (COM(2008) 662) 

en (COM(2008) 663) voor kennisgeving aan.  

 

                                                 
1  Vermeld op lijst Balkenende  
2  Zie dossier E080146 op www.europapoort.nl  
3  Het betreft een toetsing volgens de procedure van de Tijdelijke gemengde commissie 
subsidiariteitstoets (TGCS). Nu dit traject is afgerond, bepalen de Kamers ieder voor zich of en welke 
stappen ze verder willen ondernemen. 
4  Zie dossier E090010a en E090010b op www.europapoort.nl  
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4. Reactie n.a.v. aangehouden motie Slagter-Roukema c.s. (31249, E) 

De commissie stelt de brief aan de minister van VWS naar aanleiding van deze motie 

vast.  

 

5. Toezegging T00807  

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 12 mei 2009 inzake 
bevindingen zelfbinding (EK 28.283) voor kennisgeving aan. 

 

6. Mededelingen 

De brief van het ministerie van VWS, d.d. 8 mei 2009, met voortgangsinformatie over de 

in januari 2009 gerappelleerde toezeggingen wordt 9 juni 2009 geagendeerd. De staf 

bereidt een korte notitie voor.  

 

 

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

Warmolt de Boer 

 

 

 


