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1. Voorhang keten-DBCs en huisartsenbekostiging 

Na kennisneming van de brief van de minister van VWS van 23 oktober 2009 kan een 

meerderheid van de commissie instemmen met het voornemen van de minister aan de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven inzake de invoering 

bekostiging ketenzorg en de wijzigingen in het bekostigingssysteem huisartsenzorg per 

2010. Deze meerderheid verbindt aan deze instemming wel de voorwaarde dat de 

minister rekening zal houden met de bij de commissie levende vragen die betrekking 

hebben op diverse onderwerpen die vallen onder het bereik van de voorgenomen 

aanwijzing. Die vragen zullen worden opgenomen in een conceptbrief aan de minister die 

in de commissievergadering van 3 november 2009 zal worden besproken.  

De ondervoorzitter van de commissie zal de minister persoonlijk informeren omtrent de 

uitkomst van de bespreking in de commissie.  

   

2. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer 

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van VWS van 

16 oktober 2009 inzake voorlegging van het conceptbesluit betreffende de 

toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de daartoe te verrichten aanpassingen aan 

te houden tot 3 november 2009. De staf zal op verzoek van de commissie nagaan of en 

zo ja hoe, door de Tweede Kamer op dit conceptbesluit is gereageerd. Voorts zal de staf 

zorg dragen voor afstemming met de commissie voor VenW.  

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Naar aanleiding van de bespreking van de reactie van het ministerie van VWS van 24 

september 2009 op het op 27 juli 2009 verzonden halfjaarlijkse rappel van toezeggingen 

aan de Eerste Kamer (EK 32.123 XVI) verzoekt van het lid Ten Horn (SP) om de bij de 

toezeggingen T00992 en T00990 genoemde nieuwe regeling mantelzorg te verspreiden 

onder de betrokken leden.  

De stafnotitie wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.  
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