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1. 33000 XVI 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 33090 XVI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. 31347 

Voorstel van wet van het lid Leijten 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 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - gezamenlijk met de 

wetsvoorstellen 31353 en 31375 - plenair te behandelen op 6 maart 2012.  

 

4. 31353 

Voorstel van wet van het lid Leijten 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 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - gezamenlijk met de 

wetsvoorstellen 31347 en 31375 - plenair te behandelen op 6 maart 2012.  
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5. 31375 

Voorstel van wet van het lid Leijten 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 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 december 2011 (31375, E) met 

kabinetsreactie op de motie Leijten (29538, 121)  

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - gezamenlijk met de 

wetsvoorstellen 31347 en 31353 - plenair te behandelen op 6 maart 2012.  

 

6. 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 commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 januari 2012. 

 

7. 32575 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de 

verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

8. 33045 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht 

op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

9. 33024 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een  

vermogenstoets  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

10. 32529 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene 

Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige 

andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering 

positie pleegouders) 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2011 (32529, C) inzake vertraging 

 

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk te informeren of de staatssecretaris voornemens 

is de behandeling van dit wetsvoorstel door te laten gaan en indien dit niet het geval is, of de 

vragen van de commissie kunnen worden meegenomen bij het opstellen van nieuwe 



 

 Datum 17 januari 2012 

 Kenmerk 43647/WB/ 

 blad 3 

 

 

wetgeving ter zake. De ambtelijk verkregen informatie zal op 24 januari 2012 worden 

besproken in de commissie.  

 

11. Toezeggingen WMG-debat (32393) 29 november 2011 

Concepttoezeggingen T01408 t/m T01411 en Handelingen WMG-debat toegevoegd 

 

De commissie stemt in met de formulering en registratie van concepttoezeggingen T01408 

en T01409. De vaststelling van concepttoezeggingen T01410 en T01411 zal via de e-mail 

worden afgehandeld. 

 

12. Uitvoering AWBZ 2010 

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 19 december 2011 (30597, 239)  

 

De commissie besluit de bespreking van de brief met bijlage aan te houden tot 24 januari 

2012.  

 

13. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie verzoekt de griffie na te gaan wat de rechtsbasis is van het 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet 

en of er met het besluit niet vooruit wordt gelopen op aanhangige wetgeving ter zake.  

b. De commissie besluit de brief d.d. 2 december 2011 van de Stichting Het Indische 

Platform inzake de Indische kwestie, voor kennisgeving aan te nemen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


