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1. 32195 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet 

veiligheidsregio’s 

De commissie brengt eindverslag uit. Hoewel zij geen behoefte heeft aan een plenair debat, 

stelt de commissie voor wel over het wetsvoorstel te stemmen. De leden van de SP-fractie 

wensen daarbij een stemverklaring af te leggen. 

 

2. Voorhang Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011  

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 15 april 2011 (31839, 

103 en bijlage) voor kennisgeving aan.   

 

3. Zorg die Loont: advies inzake invulling van het B-segment 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 26 april 2011 (32620, 9) voor 

kennisgeving aan.  

 

4. Vierde voortgangsrapportage Wtcg (31706, 43) 

De commissie neemt kennis van het feit dat de staatssecretaris van Financiën op de 

commissiebrief van 5 april 2011 zal reageren, zoals aangekondigd in de brief van de minister 

van VWS van 26 april 2011, en wacht de brief van de staatssecretaris af.  

 

5. Mondeling overleg van 10 mei 2011 met de minister van VWS (16:00 - 17:30 uur) 

De commissie bespreekt de opzet van het mondeling overleg. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. Naar aanleiding van de voorhang betreffende het Besluit tijdelijke zelfstandige 

bevoegdheid verpleegkundig specialisten en het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid 

physician assistant, gebaseerd op het momenteel bij de Eerste Kamer aanhangige 

wetsvoorstel 32261, stuurt de commissie een brief naar de minister van VWS.  

b. Het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 32261 (Wijziging van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van 

de mogelijkheid tot taakherschikking) en wetsvoorstel 32196 (Wijziging van de 

Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te 
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brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die 

bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven) vindt plaats op 24 mei 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


