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1. 31347
Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van
basistarieven voor de huishoudelijke verzorging
en
31353
Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met
de aanbesteding van huishoudelijke verzorging
en
31375
Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke
verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek van deze drie voorstellen aan te
houden tot 14 september 2010. De door de fracties van CDA (Goyert), PvdA (Putters)
en ChristenUnie (Kuiper, mede namens SGP) reeds geleverde inbrengen voor de
onderscheiden voorlopige verslagen worden onder de leden van de commissie verspreid.
2. Uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten (29248, 127)
Brief van de minister van VWS van 30 juni 2010 (met bijlagen): reactie uitvoeringstoets
beheersmodel medisch specialisten
en
Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2011 (29248, 125)
Brief van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake voorhang medisch specialistische
zorg 2011
De commissie besluit deze brieven1 op 14 september 2010 gezamenlijk te agenderen.
De staf stelt hiervoor een oplegnotitie op.
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De onderwerpen van deze brieven houden verband met de voorhangbrief d.d. 26 april 2010
inzake beheersingsmodel medisch specialistische zorg (29248, 117) en de naar aanleiding daarvan
verzonden commissiebrief van 18 mei 2010
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3. Voorhang 2 herziening zorgstelsel (29689, 303)
Brief (met bijlage) van de minister van VWS van 21 juni 2010 inzake voorhang in verband
met de wijziging van het Besluit zorgverzekering
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan en zal de minister hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
4. Voorhang 3 taakstelling ziekenhuizen 2011 (29248, 128)
Brief van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake voorhang taakstelling ziekenhuizen
2011
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.
5. Toezegging T01058 – Privaatrechtelijk regime wanbetalers zorgverzekering (31736, H)
Brief van de minister van VWS van 2 juli 2010 inzake wanbetalersmaatregelen inzake
toezegging (T01058) gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel
Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31736).
Het lid Van de Beeten (CDA) stelt naar aanleiding van deze brief betreffende toezegging
T01058 een notitie op. De commissie verzoekt de staf deze notitie onder de leden van de
commissie te verspreiden en te agenderen op 14 september 2010.
6. Toezegging T01093 - Thematisch onderzoek IGZ (31122, N)
Bespreking brief van de minister van VWS van 18 juni 2010 inzake bezwaar tegen inzage
medisch dossier.
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. Toezegging T01093 is hiermee
voldaan.
7. Toezegging T01168 - Reparatie wetgeving (31890, H)
Brief minister van SZW van 20 mei 2010 inzake reparatie Algemene Kinderbijslagwet etc.
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. Toezegging T01168 is hiermee
voldaan.
8. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek inzake wetsvoorstel 32150 (opsporing
en verzekering onverzekerden zorgverzekering) te agenderen op 28 september 2010 in
plaats van 14 september 2010.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

2
3

Artikel 124 Zorgverzekeringswet
Artikelen 7, 8, 57 en 59 Wet marktordening gezondheidszorg

