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1. Motie-Meurs c.s. (31706, I) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 9 oktober 2012 over de 

Onderzoeksrapportages SZW tweede tertaal 2012 en het rapport Wet tegemoetkoming 

chronisch zieken en gehandicapten (31706, U en bijlagen) voor kennisgeving aan. Aan de 

motie is hiermee voldaan.  

 

2. Toezeggingen evaluatie integrale bekostiging chronisch zieken 

   De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 12 oktober 2012 met het 

eindrapport van de Evaluatiecommissie en de rapporten van de Nza en IGZ (29248 / 29247, 

N en bijlagen) voor kennisgeving aan. Hiermee is aan de toezeggingen T01101 (Plan van 

aanpak evaluatiecommissie), T01102 (Administratieve lasten), T01104 (Advies 

basisverzekering), T01109 (Vrije artsenkeuze) en T01111 (Jaarlijkse rapportage en geen 

stilzwijgende verlenging) voldaan. 

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van VWS van 3 oktober 2012 op 

het halfjaarlijks rappel toezeggingen (Verslag schriftelijk overleg, 33400 XVI, A) en besluit 

het ambtelijk voorstel over de status en deadline van de toezeggingen te volgen.  

 

4. Voorhang Contracteerruimte AWBZ 2013 

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 3 oktober 2012 (30597, E) 

wordt inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg geleverd door de fracties van PvdA 

(Putters) en GroenLinks (Ganzevoort). Om de overige fracties de gelegenheid te geven zich 

aan te sluiten, zal de conceptbrief worden verspreid onder de leden van de commissie. 

  

5. Mededelingen en rondvraag 

− De brief van de staatssecretaris van VWS van 16 oktober 2012 (31839, 243) inzake het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg wordt op 

30 oktober 2012 ter bespreking geagendeerd. Nagegaan wordt wat de Tweede Kamer 

ten aanzien van het voorgehangen ontwerpbesluit heeft besloten.  
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− De commissie besluit de tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel Verbetering 

positie pleegouders (32529) toegezegde brief - onder voorbehoud van tijdige ontvangst 

- op 30 oktober 2012 ter bespreking te agenderen. Bij adequate beantwoording acht 

de commissie hervatting van de plenaire behandeling op 6 november 2012 mogelijk.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


