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

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg 

a. De brief van de commissie aan minister Klink met verzoek om beschikbaarstelling 

ten behoeve van de expertmeeting op 9 december 2009 van (de notitie inzake) het 

principeakkoord tussen het Bestuurlijk ICT-Overleg en het ministerie van VWS wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

b. De commissie gaat akkoord met de lijst van instanties / personen die zijn 

geselecteerd voor deelname op grond van de toegezonden position papers en constateert 

dat de expertmeeting een van de mogelijke activiteiten is ter voorbereiding op de verdere 

behandeling van het wetsvoorstel. De commissie stelt voor het aanvangstijdstip van de 

bijeenkomst te vervroegen naar 12.00 uur vanwege het te krappe tijdsbestek.  

c. De commissie sluit zich aan bij het eerder voorgestelde besloten karakter van de 

bijeenkomst. Na afloop van de expertmeeting zal een verslag worden gepubliceerd.  
d. De voortgangsrapportage EPD d.d. 11 november 2009 (27.529, 58) wordt voor 

kennisgeving aangenomen.  

e. De deelname van commissieleden aan de expertmeeting wordt 1 december 2009 

geagendeerd.  

 

2. 31890  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene 

nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in 

de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de 

Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 november 2009. De staf 

zal voor die bijeenkomst een kort memo vervaardigen.  

 

3. 31999  Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden 

budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in 

de jaren 2010 en 2011 
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 
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4. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (29.355 / 24.170, 41) 

Aangezien de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer nog niet beschikbaar zijn, besluit 

de commissie dit agendapunt aan te houden tot 24 november 2009. 

 

5. Toezegging T00880 – motie Slagter-Roukema c.s. (31.249, E) 

De bespreking van de brief van de minister van VWS van 10 november 2009 (31.249, I) 
inzake de aangehouden motie Slagter-Roukema c.s. (tandartszorg illegalen) wordt op een 

nader te bepalen tijdstip opnieuw geagendeerd. 

 

6. Beleidsdebat voorjaar 2010 

De commissie wenst medio 2010 een beleidsdebat te houden over de WMO en AWBZ.  

 

7. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Ten Horn (SP) verzoekt de staf om de in het kader van de toezeggingen 

T00992 en T00990 recentelijk genoemde nieuwe regeling mantelzorg  te verspreiden onder 

de betrokken leden.  

b. De staf zal bij het ministerie van VWS navraag doen naar de stand van zaken met 

betrekking tot de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot w ijziging 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; 31.8551).    
 

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

Warmolt de Boer   

 

 
 
 
 

 

 

 


