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  Mededeling:  

  De voorzitter heeft het mondeling overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport over de Wet ambulancezorg (29835) in overleg met de minister geannuleerd. De 

commissie beziet in haar eerstvolgende vergadering de voortgang van de procedure. 

    

  1. 

31122*  Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving 

op het gebied van de volksgezondheid  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 17 juni 

2008. Ter voorbereiding stelt de commissiestaf een wetgevingsdossier op. 

 

2.  

31316*   Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke 

gezondheid)  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 24 juni 

2008. Ter voorbereiding stelt de commissiestaf een wetgevingsdossier op. 

 

  3. 

31399*   Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de 

vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 

2009 en de wijziging van het afbouwpercentage 

Tenzij de leden van de PvdA-fractie de commissiestaf vóór vrijdag 30 mei om 12.00 uur 

anders berichten, brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als 

hamerstuk af te doen. 
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4. 

31200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008  

De commissie stelt voor op 30 september 2008 een beleidsdebat te voeren over de 

toekomst van de AWBZ en het functioneren van de WMO, inclusief de hieraan gerelateerd 

zijnde effecten van de marktwerking in de zorg. Daarnaast zal het thema medische ethiek 

bij het debat worden betrokken. Ter voorbereiding op het debat stelt de afdeling 

Inhoudelijke Ondersteuning een informatiedossier op. 

  

5. 

De commissie neemt de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 

17 april 2008 inzake het Witboek Samen werken aan gezondheid voor kennisgeving aan. 

 

6. 

31046  Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn 

waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit 

op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt 

De commissie neemt de antwoorden van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport op vragen van het Tweede Kamerlid Kant (SP) over de Embryowet voor kennis-

geving aan. De commissiestaf gaat na wanneer de Kamer de memorie van antwoord 

tegemoet kan zien. 

 

7. 

De commissie agendeert het ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de 

uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten en de 

toelichting hierop voor haar eerstvolgende vergadering. De commissiestaf gaat de 

standpuntbepaling van de Tweede Kamer na.  

 

De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


