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De leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum
Kenmerk

25 oktober 2011
43341/WB/

1. 32022
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het
alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde
verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers),
PvdA (Meurs), CDA (Flierman), SP (Quik-Schuijt), D66 (Scholten) en GroenLinks
(Thissen).
2. 31452
Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de
evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr.
2001/20/EG
De inbrengen van de fracties van VVD (Dupuis) en CDA (Martens) worden door de staf
verwerkt tot een voorlopig verslag namens de gehele commissie.
3. 32543
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in
verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.
4. 32196
Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische
verbeteringen aan te 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
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.
5. 32261
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in
verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.
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6.

25 oktober 2011
43341/WB/
2

Stand van zaken EPD
De commissie neemt kennis van het conceptverslag van het algemeen overleg inzake
doorstart van het EPD van 6 oktober 2011 in de Tweede Kamer.
De commissie besluit het IGZ-rapport Staat van de gezondheidszorg 2011, dat op
25 oktober 2011 door de minister van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer, ter
bespreking te agenderen op 1 november 2011.

7.

Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie neemt, gelet op de voorgenomen afdoening van de wetsvoorstellen

32196 en 32261 als hamerstuk, de brief met bijlagen van de minister van VWS van
27 april 2011 (32261, 21) betreffende de voorhang van zowel Besluit tijdelijke
zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten als van het Besluit tijdelijk
zelfstandige bevoegdheid physician assistent voor kennisgeving aan. In vervolg op de
commissiebrief van 11 mei 2011, zal het ministerie hierover schriftelijk geïnformeerd
worden.
b.

De commissie concludeert dat toezegging T00821 geen betrekking heeft op

wetsvoorstel 32196 en derhalve kan worden afgevoerd.
c.

In verband met de voorgenomen stelselwijziging zorg voor jeugd (31389, 130/131)

overweegt de commissie, op voorstel van het lid Linthorst (PvdA), in 2012 een
beleidsdebat te houden over dit onderwerp. De commissie verzoekt de staf na te gaan wat
de Tweede Kamer op dit dossier voornemens is te doen.
d.

De commissie stelt vast dat de memories van antwoord inzake de WMO-

initiatiefvoorstellen van het lid Leijten (31347, 31353 en 31375) inmiddels beschikbaar
zijn, maar dat de beantwoording van de aan de regering gestelde vragen nog op zich laat
wachten. De commissievoorzitter zal hierover contact opnemen met het ministerie.
e.

Het lid Putters (PvdA) spreekt zijn waardering uit voor de inbrengen van de fracties

van CDA en PVV in het voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 32393 (Wet aanvulling
bekostiging WMG).

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

