Den Haag, 4 februari 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

EU
EZ
V&J

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29
januari 2014

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

3, 4
3
7, 8, 11

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Mededelingen
2.

Agendapunt:

De voorzitter attendeert de leden op de e-mailprocedure inzake het
opgeven voor de IPC te Brussel over “Preventing violence against
women – a challenge for all" op 5 maart 2014

Europese aangelegenheden
3.

Agendapunt:

EU-voorstel: nieuwe voedingsmiddelen COM (2013) 894

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 januari 2014
EU-voorstel: nieuwe voedingsmiddelen COM (2013) 894 - 2014Z00432
Aansluiten bij activiteiten commissie EZ terzake (d.w.z. technische briefing door
Europese Commissie en verantwoordelijke ministeries en video-overleg met EPrapporteurs). Hierna besluiten over verdere behandeling
EZ, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 23 januari 2014
EU-Stafnotitie - behandelvoorstel EU-voorstellen Nieuwe voedingsmiddelen en
klonen - 2014Z01091
De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Het EU-voorstel nieuwe voedingsmiddelen maakt deel uit van een pakket
waarin ook 2 voorstellen over klonen en producten van gekloonde dieren zijn
opgenomen. De behandeling wordt gedeeld door de commissies VWS (nieuwe
voedingsmiddelen) en EZ (klonen). Aan de commissie EZ wordt op de
procedurevergadering van 28 januari een identiek behandelvoorstel voorgelegd.
EZ, EU

4.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling vrouwelijke genitale verminking uitbannen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17
januari 2014
Fiche: Mededeling vrouwelijke genitale verminking uitbannen - 22112-1774
De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
5.

Agendapunt:

ADL-assistentie/ FOKUS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 14 januari 2014
ADL-assistentie -concept van het 'FOKUS-wonen' - 30597-407
Agenderen voor t.z.t. algemeen overleg Assistentiebudgetten c.a. mede in
relatie tot Fokuswonen
De commissie heeft na ampel beraad besloten het algemeen overleg van 30
januari over ‘Assistentiebudgetten c.a., mede in relatie tot Fokuswonen’ tot
nader order uit te stellen. De commissie stelt zich op het standpunt dat het
effectiever is eerst de door de stas VWS in zijn brief van 28 januari 2014
aangekondigde beleidsvoornemens af te wachten.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 12 februari 2014

Besluit:
Besluit:

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Onderzoek beïnvloeding van leden van het College ter beoordeling van
geneesmiddelen (CBG) door farmaceutische bedrijven

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 14 januari 2014
Onderzoek beïnvloeding van leden van het College ter beoordeling van
geneesmiddelen (CBG) door farmaceutische bedrijven - 29477-266
Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Agendapunt:

Herstelde versie van het “Adviesrapport Cybriden”

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 14 januari 2014
Herstelde versie van het “Adviesrapport Cybriden” - 30486-8
Voor kennisgeving aangenomen.
Eerste versie van het adviesrapport is reeds betrokken bij de plenaire
behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Embryowet in verband met de
evaluatie van deze wet (32 610)
V&J

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Rapporten van de Inspectie Jeugdzorg over het behandeltraject voor
jongeren bij drie instellingen voor jeugdzorgplus: De Hoenderloo Groep
(locatie Kop van Deelen), LSG Rentray (locatie Eefde) en Almata
Ossendrecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 14 januari 2014
Rapporten van de Inspectie Jeugdzorg over het behandeltraject voor jongeren
bij drie instellingen voor jeugdzorgplus: De Hoenderloo Groep (locatie Kop van
Deelen), LSG Rentray (locatie Eefde) en Almata Ossendrecht - 31839-338
Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Voortgang fusie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en
Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 15 januari 2014
Voortgang fusie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal
Kankercentrum Zuid (IKZ) - 32620-107
Agenderen voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 26 maart 2014

Besluit:

10.

11.

Agendapunt:

Uitstelbrief i.v.m. een nota van wijziging aangaande wetsvoorstel
voorwaarden aan winstuitkering aanbieders van medisch
specialistische zorg (Kamerstuk 33 168)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 15 januari 2014
Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband
met toezending van een nota van wijziging - 33168-15
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Jaarwerkprogramma 2014 Inspectie Jeugdzorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 16 januari 2014
Jaarwerkprogramma 2014 Inspectie Jeugdzorg - 31839-339
Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat 15.000 ouderen
plots te gezond zijn voor het tehuis (Trosradar.nl 7 januari 2014)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 16 januari 2014
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het bericht dat 15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het
tehuis (Trosradar.nl 7 januari 2014). - 30597-394
Betrokken bij dertigledendebat "Ouderen die op straat zijn gezet" op 16 januari
2014

Besluit:

13.

Agendapunt:

Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 16 januari 2014
Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca - 32011-28
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een
algemeen rookverbod in de horeca - 33791

Besluit:

14.

Agendapunt:

Aanbieding Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op
de kwaliteit van de zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 19 december 2013
Aanbieding Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op de
kwaliteit van de zorg - 31765-83
Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

Besluit:
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Zaak:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering
suïcidaliteit 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 20 januari 2014
Landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit
2013 - 32793-113
Agenderen voor algemeen overleg Suïcidaliteit (2, 5 uur plannen)

Besluit:

16.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma
Preventie 2014-2016 (Kamerstuk 32 793, nr. 102)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 21 januari 2014
Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Programma Preventie
2014-2016 - 32793-114
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Preventiebeleid op 27 januari 2014

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport “Alcoholverkoop aan jongeren 2013,
ontwikkeling in de landelijke naleving van de leeftijdsgrenzen”

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 21 januari 2014
Aanbieding van het rapport “Alcoholverkoop aan jongeren 2013, ontwikkeling in
de landelijke naleving van de leeftijdsgrenzen” - 27565-124
Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

Agendapunt:

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 22 januari 2014
Bevolkingsonderzoek borstkanker - 32793-115
Reeds geagendeerd voor notaoverleg Preventiebeleid op 27 januari 2014
Via een emailprocedure zal worden geïnventariseerd of er behoefte bestaat aan
een briefing door de Gezondheidsraad

Besluit:
Besluit:

19.

Overig - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 28 januari 2014
Voorstel voor een rondetafelgesprek inzake Governance - 2014Z01354
In een extra procedurevergadering zal worden besloten welke
personen/organisaties in aanmerking komen voor een uitnodiging. De
commissie is akkoord met de probleemstelling.

Agendapunt:

Reactie van de VNG op de uitslag van haar ledenraadpleging op het
overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke
ondersteuning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 22 januari 2014
Reactie van de VNG op de uitslag van haar ledenraadpleging op het
overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke
ondersteuning - 30597-416
Desgewenst betrekken bij plenair debat
Griffie Plenair zal worden verzocht het debat bij voorkeur volgende week in te
plannen

Besluit:
Noot:
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Besluit:

20.

Noot:

Met het oog op het spoedig te houden plenair debat zal de VNG worden
verzocht de Kamer een reactie te geven op de brief van het kabinet die ieder
moment kan worden verwacht. De VNG zal worden verzocht tevens in te gaan
op de vragen: Zijn de kabinetsplannen in deze vorm thans wel uitvoerbaar, Is
de burger thans niet meer de dupe en is er thans voldoende draagvlak voor de
plannen, en hoe wordt vastgesteld.
De brief heeft de Kamer op 29 januari 2014 bereikt

Agendapunt:

Akkoord verbetering productsamenstelling zout, vet, suiker

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 23 januari 2014
Akkoord verbetering productsamenstelling zout, vet, suiker - 32793-130
Reeds geagendeerd voor notaoverleg Preventiebeleid op 27 januari 2014

Besluit:

Overig
Geen agendapunten
Rondvraag
21.

Agendapunt:

Verzoek om een extra schriftelijke vragenronde inzake wetsvoorstel
Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet
marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet
(cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD)
- 21 januari 2014
Verzoek om een extra schriftelijke vragenronde inzake wetsvoorstel Wijziging
van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening
gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische
verwerking van gegevens) (33509) - 2014Z00923
Verzoek gehonoreerd. Datum voor schriftelijk overleg vastgesteld op 13
februari 2014

Besluit:

22.

Agendapunt:

Verzoek om algemeen overleg over Daklozen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 24 januari 2014
Verzoek om algemeen overleg over Daklozen - 2014Z01205
Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Maatschappelijke
opvang/Zwerfjongeren
Bewindspersoon verzoeken een stand van zakenbrief te sturen

Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op artikel (www.nu.nl, 29 januari 2014) inzake
zwangerschap met gedoneerde embryo

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 29 januari 2014
Verzoek om reactie op artikel (www.nu.nl, 29 januari 2014) inzake
zwangerschap met gedoneerde embryo - 2014Z01512
Verzoek gehonoreerd

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Verzoek om het inplannen van het algemeen overleg Mondzorg

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra
(D66) - 28 januari 2014
Verzoek om het inplannen van het algemeen overleg Mondzorg - 2014Z01412
Verzoek gehonoreerd. Er zal vóór het zomerreces een algemeen overleg (2,5
uur) worden gepland
Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief ter voorbereiding van
een algemeen overleg vóór het zomerreces

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Verzoek om reactie op de aanhoudende problemen met betrekking tot
de uitbetalingen van PGB's via de zorgkantoren van Agis en Achmea

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 28 januari 2014
Verzoek om reactie op de aanhoudende problemen met betrekking tot de
uitbetalingen van PGB's via de zorgkantoren van Agis en Achmea - 2014Z01409
Verzoek gehonoreerd

Besluit:

26.

Agendapunt:

Het verzamel-algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in
afhankelijkheidsrelaties d.d. 6 maart a.s. wordt in verband met
toevoeging agendastukken (VenJ) en aanwezigheid extra
bewindspersoon met 1 uur verlengd

Griffier:

Drs. A.J.M. Teunissen

Activiteitnummer:

2013A05772
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