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1. 31122  Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op 

het gebied van de volksgezondheid 

De commissie stelt de brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ongewijzigd vast. 

  

2. 31466 1 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

De commissie bespreekt de verschillende mogelijkheden van deskundigenconsultatie en  

publieksonderzoek over het voorliggende wetsvoorstel en besluit in samenwerking met het 

Rathenau Instituut te komen tot een nadere inventarisatie van mogelijkheden.  

De commissie stelt daartoe een begeleidingscommissie in bestaande uit de leden Franken, 

Tan en Slagter. De begeleidingscommissie zal met inachtneming van de hedenmiddag naar 

voren gebrachte standpunten een voorstel aan de commissie voorbereiden. 
Tevens zal de begeleidingscommissie het College van Senioren informeren.      

 

3. 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 

De commissie stelt de brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ongewijzigd vast. 

 

4. Nabespreking mondeling overleg 9 juni 2009 inzake digitaliseringsplicht 

Naar aanleiding van de aan de Eerste Kamer gedane toezegging (31316, G) inzake de 

inwerkingtreding van artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid zal de 

commissievoorzitter op 30 juni 2009 namens de meerderheid van de commissie in een 

plenair debat met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor 

Jeugd en Gezin meedelen dat de vragen over artikel 5, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid voldoende zijn beantwoord en dat het artikel in werking kan treden. De fractie 

van de VVD sluit zich hierbij niet aan en zal haar standpunt tijdens het debat toelichten. 
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5. Voorlegging ontwerpbesluit2 

De commissie deelt de staatssecretaris schriftelijk mee dat er bij verschillende fracties 

bezwaren bestaan tegen het Besluit tot wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap 

(brief van de staatssecretaris van 9 juni 2009) en dat de commissie voornemens is het 

debat in de Tweede Kamer hierover af te wachten, alvorens hierover verdere stappen te 

nemen. De staf zal nagaan welke mogelijkheden er zijn om op het voorgelegde 
ontwerpbesluit te reageren. 

 

6. Wtcg voortgangsrapportage 

De commissie besluit deze voortgangsrapportage opnieuw te agenderen in de vergadering 

van 30 juni 2009. Enkele fracties overwegen vragen te stellen. De staf zal de beschikbare 

inbrengen meezenden met het convocaat.  

 

7. Voorlopige contracteerruimte AWBZ 2010 

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van VWS van 16 juni 2009 inzake  de 

voorlopige contracteerruimte AWBZ 2010 voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

                                                 
2  Artikel 13, tweede lid, van de Wet afbreking zwangerschap  


