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 1.  

Vaststelling kaders en onderwerpen debat Jeugdzorg op 29 januari 2008. 

- Een eerste discussie vindt plaats over de verschillende mogelijkheden het debat in te 

kaderen en met welke bewindslieden het zal worden gevoerd.  De commissie besluit dat de 

insteek van het debat moet zijn gericht op de toekomst van de jeugdzorg met een korte 

terugblik op de uitgangspunten van de wet Jeugdzorg en verwijzing naar de evaluatie. Een 

beperkte discussienota zal worden opgesteld en op 11 december 2007 aan de commissie 

worden voorgelegd. Het lijkt voor de hand te liggen voor het debat behalve de minister 

voor Jeugd en Gezin, de minister van Justitie uit te nodigen.     

 

  - Aan het informatiedossier zullen de brief van minister Rouvoet over de beleidsterreinen 

die hem regarderen en de brochure “Alle kansen voor alle kinderen “ worden toegevoegd.  

 

2. 

  Onderwerpen kennismakingsgesprek met de minister van VWS op 22 januari 

2008.  

   

  De volgende onderwerpen worden voorgesteld: 

1. Kloof tussen ambitie kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en de werkelijkheid  

2. Nieuwe DBC’s  in relatie tot concurrentie en kapitaallasten maatschap 

3. EPD, privacy en invoeringsaspecten 

4. Omgaan met toezeggingen naar aanleiding van de motie-Schouw 

5. Vooruitblik komend jaar 

6. Notitie samen zorgen voor beter, 2006 - 2010 

7. Hoofdlijnen toekomst AWBZ 

 

  Tijdens het gesprek met staatssecretaris Bussemaker in maart zullen de ontwikkelingen in 

de AWBZ en het SER advies over de AWBZ meer in detail aan de orde komen. 



 

  

 blad 2 

 

 

 

3.  

   

30918* Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het 

verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking 

van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te 

optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen 

zorgverzekering) 

 

- De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te vervroegen naar 

4 december 2007 (in verband met de overvolle agenda op 10/11 december), met de 

aantekening niet tussen 16.00 – 19.00 uur. 

- De brief van de minister van VWS over het masterplan buitenland (Kamerstuk 30 918, nr. 

27) zal voor de zekerheid alsnog aan de leden worden rondgestuurd.    

4.  

Mededelingen en rondvraag. 

 

  - De voorzitter heeft de minister van VWS geïnformeerd over het besluit van de commissie 

de behandeling van de wet burgerservicenummer in de zorg (30 380) aan te houden 

totdat de kadernotitie burgerservice in de zorg is ontvangen.    

  - Het wetsvoorstel Electronisch Patiëntendossier ligt nog voor advies bij de Raad van State. 

  - De memorie van antwoord van de wijziging BOPZ (30492) zal, naar de verwachting van 

de minister van Justitie, deze week tegemoet worden gezien.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  


