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1. 31890  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaanden-

wet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de 

Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene 

Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet 

De leden van de fracties van CDA, PvdA en SGP (mede namens de ChristenUnie) sluiten 

zich aan bij de vragen van de fractie van de SP in het concept nader voorlopig verslag.  

De fractie van GroenLinks sluit zich aan, met het voorbehoud dat zij tot uiterlijk 

woensdagochtend 25 november 2009 de mogelijkheid heeft aan de griffier van de 

commissie te laten weten van aansluiting af te zien. De fractie van de VVD besluit zich niet 

aan te sluiten, tenzij zij uiterlijk woensdagochtend 25 november 2009 aan de griffier van 

de commissie laat weten zich alsnog aan te sluiten.  

 

2. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (29.355 / 24.170, 41) 

Het lid Hamel (PvdA) heeft een aanvullende vraag met betrekking tot dit voorgehangen 

besluit. Deze vraag (volgt) zal vóór het weekend worden verwerkt in een conceptbrief die 

voorafgaand aan de verzending per mail voor commentaar aan de commissie zal worden 

voorgelegd. Na verwerking van de ontvangen opmerkingen zal de brief worden verzonden. 

 

3. Mededelingen en rondvraag 

a. Tijdens de rondvraag wijst de voorzitter van de commissie op het feit dat de 

memorie van antwoord bij wetsvoorstel 31855 (verwijsindex risicojongeren) op 23 

november 2009 is binnengekomen. Het stuk zal op 1 december 2009 voor nadere 

procedure worden geagendeerd. 

b. Het lid Putters (PvdA) stelt het uitblijven van een reactie van het ministerie op de 

commissiebrief van 23 juni 2009 inzake wetsvoorstel 31122 (Uitbreiding bestuurlijke 

handhaving volksgezondheidswetgeving) aan de orde. De commissie besluit dat de 

voorzitter van de commissie hierover met de minister van VWS contact zal opnemen.  

c. Het lid Putters (PvdA) merkt tevens op vragen te hebben binnengekregen over het 

besloten karakter van de expertmeeting over het EPD op 9 december 2009. 

 

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

Warmolt de Boer 


