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1. 33024 

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

vermogenstoets  

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 3 april 

2012.  

 

2. Digitale gegevensuitwisseling in de zorg (27529) 

De inbreng voor de brief over openstaande vragen en onduidelijkheden rond de digitale 

gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangehouden tot 3 april 2012. De fracties van VVD 

(Dupuis), PvdA (Meurs), CDA (Franken) en SP (Slagter-Roukema) hebben aangegeven 

inbreng te (willen) leveren voor de brief.  

 

3. Toezegging T01279 Elektronische sleutel, autorisatie, authentificatie   

De brief van de minister van VWS d.d. 19 december 2011 (31466, AI) inzake het onderzoek 

naar de zorgpas in reactie op toezegging T01279 en de gewijzigde motie-Tan (31466, Y) 

wordt betrokken bij bovenstaande brief over openstaande vragen en onduidelijkheden.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt de brief staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake lijst 

van voorstellen waarover geen BNC-fiche zal verschijnen voor kennisgeving aan. 

b. De commissie neemt kennis van de brief (33000 XVI, F) inzake spoedverzoek 

wetsvoorstel 33127 (Wijziging  van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de 

begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid). 

De griffie houdt de stand van zaken in de gaten. 

c. Het lid Quik-Schuijt (SP) merkt naar aanleiding van de Transitieagenda Jeugdzorg - 

brief met bijlage van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 20 maart 2012 

(31839, 189) - op dat deze brief in een gezamenlijke commissievergadering van 

VWS en V&J aan de orde zou moeten worden gesteld. De griffie inventariseert de 

stand van zaken en gaat na welke wetgeving ten aanzien van dit onderwerp te 



 

 Datum 27 maart 2012 

 Kenmerk 43909/WB/ 

 blad 2 

 

 

verwachten is. Vooruitlopend op een eventuele gezamenlijke vergadering, wordt dit 

onderwerp op een nog te bepalen tijdstip in de commissie voor VWS besproken.  

d. De commissie ziet af van plenaire behandeling van wetsvoorstel 33045 (Wijziging 

van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht 

op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht) op 3 april 2012 

en besluit dat het voorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.  

e. De reactie (31353, H) van de initiatiefneemster van wetsvoorstel 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) op de brief van de 

staatssecretaris (31353, G) wordt besproken in de commissievergadering van 3 april 

2012. 

f. Ter voorbereiding op het plenaire debat van 22 mei 2012 over wetsvoorstel 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) verzoekt de commissie het CIP om een informatiedossier.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


