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1. 318551 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een 

verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of 

bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen 

(verwijsindex risicojongeren) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek uit te stellen tot 13 oktober 2009. 

 

2. Voorhang keten DBC’s en huisartsenbekostiging (29 247, 95 en 29 248, 97) 

De commissie heeft op 8 september 20009 besloten de voorhangbrief van de minister van 

VWS d.d. 4 augustus 2009 over keten-DBCs en huisartsenbekostiging (29 247, 95), in 

afwachting van het debat in de Tweede Kamer, op 6 oktober 2009 nogmaals te agenderen. 

De commissie stelt thans vast dat zij nog niet kan beschikken over de resultaten van het 

debat met de commissie VWS in de Tweede Kamer. In verband hiermee zal de commissie 

de minister van VWS opnieuw per brief meedelen, zich het recht voor te behouden 

eventueel nog (aanvullende) vragen te stellen over deze voorhang nadat zij kennis heeft 

kunnen nemen van de resultaten van bedoeld debat in de Tweede Kamer.  

 

3. Wtcg voortgangsrapportage 

De commissie stelt de voorgestelde reactie aan de staatssecretaris van VWS naar 

aanleiding van de brief van 21 september 2009 inzake de Wtcg voortgangsrapportage 

(31.706, O) ongewijzigd vast. 

 

4. Wijziging Besluit afbreking zwangerschap 

De commissie besluit op 13 oktober 2009 inbreng te leveren voor een brief gericht aan 

de staatssecretaris van VWS over de bij brief van 9 juni 2009 aan de Kamer voorgelegde 

wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. De voorzitter van de commissie deelt mee dat aan de door de voorbereidingsgroep 

geselecteerde personen en instanties een brief is verzonden met de uitnodiging een 

position paper op te stellen ten behoeve van de EPD-expertmeeting op 9 december 2009. 

Hiervan zal melding worden gemaakt op de website. 
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b.   Het lid Dupuis (VVD) stelt voor nog een naam toe te voegen aan de lijst van 

geselecteerde personen en instanties die zullen worden uitgenodigd een position paper op 

te stellen ten behoeve van de EPD-expertmeeting op 9 december 2009. 

 

 

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

Warmolt de Boer 


