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 kenmerk 30931/WB/KL 

 

 

 1. 29835 Wet ambulancezorg 

  De PvdA, CU en SGP, en GroenLinks sluiten zich aan bij de in het nader voorlopig 

verslag gestelde vragen van CDA en SP. De commissie stelt aldus het nader voorlopig 

verslag vast en stelt nu al voor het wetsvoorstel op 11 november 2008 plenair te 

behandelen. 

 

 2. 31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)  

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

De commissie neemt de brief van minister Rouvoet dd. 30 september 2008 voor 

kennisgeving aan en beschouwt deze brief als een noodzakelijke aanvulling op de brief van 

minister Klink dd. 23 september 2008 (EK 31316, G). Wel zal de inhoud van de brief nog 

nader aan de orde worden gesteld bij de schriftelijke (inbreng 7 oktober 2008) en 

mondelinge afhandeling van artikel 5, derde lid, van de Wet op de publieke gezondheid. 

 

3.   De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 26 september 2008 

inzake het beleidsdebat over de toekomst van de AWBZ op 30 september 2008  

voor kennisgeving aan.  

 

4.   Ten aanzien van de brief van de minister van Volksgezond, Welzijn en Sport van 10 

september 2008 inzake de voorhang aanwijzing huisartsenzorg (TK 29.247, nr. 81) besluit 

de commissie de inbreng van de Tweede Kamer af te wachten.   

 

5.   De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Financiën en de minister 

van Wonen, Wijken en Integratie van 16 september 2008 inzake de aanpassing 

huurstoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoeslag bij Wtcg (TK 31.706, nr 6) voor 

kennisgeving aan.   

 

6.   Ten aanzien van de brief van de staatssecretaris van VWS van 22 september 2008 inzake 

de voorhang invoering zorgzwaartebekostiging (TK 26.631, nr. 273) besluit de commissie 

de inbreng van de Tweede Kamer af te wachten.  

 



 datum 30 september 2008 

 blad 2 

 

 

7.    Naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

17 juni 2008 met de ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur, over periodieke registratie 

van op grond van artikel 3 van de Wet BIG ingeschreven beroepsbeoefenaren in het BIG-

register (EK 30.463, K), besluit de commissie de minister van VWS nog enkele nadere 

vragen te stellen.   

 

8.  Mededelingen: 

- Over de stand van zaken van wetsvoorstel 

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 

zal nader contact worden opgenomen met het ministerie van VWS. Bespreking van de 

stand van zaken zal op 7 oktober 2008 worden geagendeerd.  

 

   

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

  Gezin, 

  Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 


