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1. 32393 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband 

met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten 

bekostiging WMG)  

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

29 november 2011 en daarbij de voorgenomen aanwijzing macrobeheersinstrument 

curatieve zorg (29248, 216) te betrekken. 

 

2. Voorhang aanwijzing macrobeheersinstrument curatieve zorg  

De commissie stelt voor de brief van de minister van VWS van 15 juli 2011 (29248, 216) 

over de voorgenomen aanwijzing macrobeheersinstrument curatieve zorg te betrekken bij de 

plenaire behandeling van wetsvoorstel 32393. 

 

3. Informatieuitwisseling in de zorg 

   De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 4 november 2011 (31466, AG)      

met antwoorden op de commissiebrieven van 24 juni 2011 en 8 juli 2011 voor kennisgeving 

aan. De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 8 november 

2011 (27529, 89) en de voorgestelde Tweede Kamermotie-Mulder c.s. (33000 XVI, 39).  

In afwachting van de stemming in de Tweede Kamer over de motie-Mulder c.s., besluit de 

commissie op 22 november 2011 opnieuw te spreken over informatieuitwisseling in de zorg 

en alsdan te bezien of een (schriftelijke) reactie gewenst is. De staf inventariseert de stand 

van zaken ten behoeve van de commissievoorzitter.  

 

4. Reactie evaluatierapport wanbetalersregeling 

De commissie neemt kennis van de brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 

4 november 2011 (33077, 1) en betrekt deze mogelijk bij de verdere behandeling van 

wetsvoorstel Wijziging Zorgverzekeringswet inzake verhoging verplicht eigen risico (32788).  

Ten aanzien van toezegging T01265 (Toezegging Pilot rol gemeenten) wordt ambtelijk 

nagegaan of de pilot van start is gegaan. De status van toezegging T01057 (Toezegging 

overleg met de staatssecretaris van SZW) blijft 'openstaand' en de deadline wordt 1 juli 

2012.  
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5. Vijfde voortgangsrapportage Wtcg 

De commissie neemt de brief met bijlage van de minister van VWS van 7 november 2011 

(31706, 53) voor kennisgeving aan. 

 

6. Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buitenspel' 

De commissie besluit op dit moment geen debat aan te gaan over de stelselwijziging zorg 

voor jeugd, maar de wetgeving hierover af te wachten. De commissie zal het dossier blijven 

volgen. In de beleidsbrief komt toezegging T00969 (Toezegging rechtspositie jeugdigen bij 

toepassing vrijheidsbeperkende maatregelen) aan de orde. De commissie besluit dat de 

status van deze toezegging 'openstaand' blijft, met als deadline 1 januari 2013. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) meldt dat de app niet bij alle agendapunten de juiste 

bijlagen toont.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 


