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1. IGZ-rapport Staat van de Gezondheidszorg 2011  

De commissie neemt het IGZ-rapport en de brieven van de minister van VWS van 25 oktober 

2011 (33000 XVI, 10) en 26 oktober 2011 (33000 XVI, 11) voor kennisgeving aan. 

 

2. Reactie op commissievragen inzake informatieuitwiselling in de zorg 

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 4 november (31466, AG) op 

15 november 2011 opnieuw te agenderen zodra zij de reactie van de minister heeft 

ontvangen op de besluitvorming door het Nictiz inzake eventuele doorstart van het LSP.1  

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de bewindslieden van VWS van 25 oktober 2011 (33000 XVI, A) met een reactie op 

het toezeggingenrappel. 

De commissie neemt kennis van het ambtelijk advies en besluit - met uitzondering van 

T01904 - conform het advies: 

- T01904 (Toezegging Gebruik instrumenten in jaarrapportages) - Het lid Putters 

(PvdA) zal op een later tijdstip aangeven of deze toezegging al dan niet als voldaan 

kan worden aangemerkt. Vooralsnog blijft de status ongewijzigd. 

- T00885 (Toezegging Rol provincies) - voldaan 

- T01264 (Toezegging Herinrichting VWS-verzekerdenmonitor) - deels voldaan, 

deadline 1 juli 2012 

- T01104 (Toezegging advies basisverzekering) - openstaand, deadline 1 januari 2012 

- T00823 (Toezegging Identificatieplicht BSN) - openstaand, deadline 1 januari 2012 

- T00969 (Toezegging Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende 

maatregelen) - openstaand, deadline 1 januari 2012 

- T01057 (Toezegging overleg met de staatsecretaris van SZW) - openstaand, 

deadline 1 januari 2012 

- T01252 (Toezegging Voortouw bij bestrijding voor mensen besmettelijke 

dierziekten) - openstaand, deadline 1 januari 2012 

- T01265 (Toezegging Pilot rol gemeenten) - openstaand, deadline 1 januari 2012 

 

                                               
1  Een afschrift van een brief van de minister over dit onderwerp met daarbij het besluit van Nictiz is 

op 8 november 2011 ontvangen en via email aan de leden van de commissie toegezonden. 
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4. Beleidsdebat (voorjaar) 2012 

De commissie besluit geen voorstel te doen aan het College van Senioren voor een 

beleidsdebat in de periode tussen het kerst- en zomerreces 2012.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Ganzevoort (GroenLinks) vraagt aandacht voor een bijeenkomst van de 

Coalitie voor Inclusie over de impact en eventuele consequenties van ratificatie van het VN 

Verdrag voor mensen met een beperking. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op 

6 december 2011 van 12:00 - 14:00 uur in de Kelderzaal van het gebouw van de Eerste 

Kamer en is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

b. Het lid Backer (D66) wijst de commissie op recente correspondentie van de 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). In dat verband maakt hij tevens melding van het 

congres van deze organisatie op 2 december 2011 in de Ridderzaal.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


