
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS)

dinsdag 12 september 2017

Verslagstatus: definitief

1. 34623
Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De commissie besluit op 26 september 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig
verslag.

2. 34730 XVI
Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 (voorjaarsnota)

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

3. Kabinetsreactie op rapport 'Naar een duurzame weefselketen'
Brief van de minister van VWS van 6 juli 2017 (28140, A)

De commissie neemt de brief van 6 juli 2017 voor kennisgeving aan.

4. Toezegging T02039 - Cliëntenondersteuning bij overgang Wmo naar Wlz
Brief van de staatssecretaris VWS van 14 augustus 2017 en bijlagen (33891, T)

De commissie neemt de brief van 14 augustus 2017 voor kennisgeving aan en beschouwt
de toezegging daarmee als voldaan.

5. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
Brief van de minister van VWS van 22 augustus 2017 in reactie op rappelbrief van 13 juli
2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 XVI, D)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 22 augustus 2017
en besluit de toezeggingen T02040, T02292, T02379 en T02388 aan te merken als
voldaan. De deadline van de (deels) openstaande toezeggingen T02178, T02290 en
T02375 wordt 1 januari 2018; de deadline van T02377 wordt 1 juli 2018.

6. Actualisering legisprudentielijst

De commissie besluit toezegging T01885 niet af te voeren, zodat deze onder de aandacht
van het nieuwe kabinet kan worden gebracht. 

7. Mededelingen en informatie

De leden De Bruijn-Wezeman (VVD), Schnabel (D66) en Barth (PvdA) melden zich aan
voor de lunchbijeenkomst met de Australische parlementaire delegatie op 29 september
a.s. 

8. Rondvraag



De commissie verzoekt de staf ambtelijk te informeren op welke termijn de memorie van
antwoord inzake de wetsvoorstellen zorg en dwang (31996) en verplichte ggz (32399) te
verwachten valt. 

De griffier van de commissie,

Warmolt de Boer


