Den Haag, 3 november 2021

Nagekomen agendapunten 66 t/m 68
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):
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BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
RU
SZW
VWS

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 4 november 2021
11.30 - 12.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering VWS

6,
6
6
6
6,
3,
6
6
6
6,
6
6,
6,
6,
6,
6

10, 17

10
4, 5

53
16, 24
20
46
20

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3
november 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M.E. Esmeijer 3 november 2021
Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2021 2021Z18014
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Mededelingen

Geen agendapunten

Europese aangelegenheden
3.

Agendapunt:

BNC-fiches: Health Emergency Preparedness and Response Authority
(HERA)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 oktober
2021
Fiche: Mededeling HERA - 22112-3213
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg reeds
vastgesteld op 3 november 2021 te 16.00 uur.
• In de procedurevergadering d.d. 29 september 2021 is besloten een
schriftelijk overleg in te plannen over het HERA-pakket zodra het BNCfiche is ontvangen. Tevens is besloten hierover een politieke dialoog te
houden.
• Het HERA-dossier is door de commissie VWS als prioritair EU-voorstel
aangemerkt.
Inbrengdatum voor de politieke dialoog vaststellen op 10 november 2021 om
14.00 uur.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 oktober
2021
Fiche: Verordening HERA - 22112-3214
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg reeds
vastgesteld op 3 november 2021 te 16.00 uur.
• In de procedurevergadering d.d. 29 september 2021 is besloten een
schriftelijk overleg in te plannen over het HERA-pakket zodra het BNCfiche is ontvangen. Tevens is besloten hierover een politieke dialoog te
houden.
• Het HERA-dossier is door de commissie VWS als prioritair EU-voorstel
aangemerkt.

Inbrengdatum voor de politieke dialoog vaststellen op 10 november 2021 om
14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Europese studie over toekomstige beschikbaarheid van medische
isotopen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 14 oktober 2021
Europese studie over toekomstige beschikbaarheid van medische isotopen 21501-31-635
Ter bespreking.
Agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat EU Gezondheidsraad.
Ter bespreking of uw commissie op het aanbod van een technische briefing wil
ingaan.
• In de brief biedt de staatssecretaris aan over dit onderwerp een technische
briefing te laten verzorgen door het ministerie VWS samen met experts uit
de sector.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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5.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 28 oktober 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS - 2021Z18735
Ter bespreking.
Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Prioriteringsexercitie - werkprogramma van de Europese Commissie
voor het jaar 2022

Zaak:

Brief commissie - griffier, H.P.C. Buisman - 28 oktober 2021
Brief aan vakcommissies - werkprogramma van de Europese commissie voor
2022. - 2021Z18798
Ter bespreking of uw commissie ermee instemt de EU-prioriteiten van de
commissie VWS per e-mail te inventariseren na ommekomst van de
kabinetsappreciatie.
• Geadviseerd wordt te wachten met het inventariseren van de prioriteiten
totdat de kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese
Commissie 2022 is ontvangen. Deze wordt begin december 2021
verwacht.
• Het lid Kamminga (VVD) van de werkgroep coördinerende rol EUZA, is
graag bereid om, in met name de EU-intensieve commissies zoals JV, FIN,
EZK, LNV, IW en DIZA, in de procedurevergadering het doel en proces van
de EU-prioritering toe te lichten en daarbij tevens te vragen naar de
ervaringen van deze commissies met de EU-werkwijze in brede zin, als
input voor de werkgroep. Ter overweging aan uw commissie om het lid
Kamminga voor een volgende procedurevergadering uit te nodigen voor
een toelichting.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, RU,
SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 oktober 2021
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2022 COM (2021) 645 2021Z18284
Betrekken bij de besluitvorming over de EU-prioritering.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS,
DiZa

Wetgeving
7.

Agendapunt:

Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de
rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten
accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 14 oktober 2021
Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie
van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet
rechtspositie gesloten jeugdhulp) - 35942
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:
Voorstel:
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8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 14 oktober 2021
Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op
het gebied van langdurige zorg - 35943
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:
Voorstel:

9.

Agendapunt:

Wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met
de verlenging van de werkingsduur

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 14 oktober 2021
Wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met de
verlenging van de werkingsduur - 32620-271
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.
• De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens
de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 24 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens
tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet
elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 3 mei 2021
Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen
zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg) - 35824
Ter bespreking.
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• De technische briefing over dit wetsvoorstel staat gepland op 23 november
2021 (16:30-18:00 uur). Zie ook agendapunt 64.
BiZa, DiZa

Voorstel:
Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35824-6
Ter bespreking.
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Nota van wijziging - 35824-7
Ter bespreking.
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg - 27529-268
Ter bespreking.
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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11.

Agendapunt:

35884 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
de Negende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35884-4
Ter bespreking.
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Ter overweging of uw commissie dit wetsvoorstel wenst aan te melden als
hamerstuk.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

12.

Agendapunt:

35895 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
de Tiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35895-3
Ter bespreking.
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Ter overweging of uw commissie dit wetsvoorstel wenst aan te melden als
hamerstuk.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

13.

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 9
juli 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire
begroting) - 35884
Ter informatie.

Voorstel:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 26 juli 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire
begroting) - 35895
Ter informatie.

Agendapunt:

Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021.

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 15 oktober 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire
begroting) - 35944
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17
november 2021 te 14.00 uur.

Voorstel:
Voorstel:
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14.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2022 op 26 oktober 2021 en reactie op amendementen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 oktober 2021
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 op 26
oktober 2021 - 2021Z18676
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI).

Voorstel:
Voorstel:

15.

Agendapunt:

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste
termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 oktober 2021
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van
de ontwerpbegroting VWS 2022 - 35925-XVI-40
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI).

Voorstel:
Voorstel:

52.

Agendapunt:

35925-XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-XVI-14
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI)
d.d. 26 en 28 oktober 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Brieven bewindspersonen VWS
16.

Agendapunt:

Intrekking maatregelen opgelegd aan nertsenhouders

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 8 oktober 2021
Intrekking maatregelen opgelegd aan nertsenhouders - 28286-1227
Ter bespreking.
De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.
LNV

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP
publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 8 oktober 2021
Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie
‘Passende zorg voor ouderen thuis’ - 31765-607
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat Dementiezorg / Langer Thuis /
Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo d.d. 9 december 2021.
BiZa

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Toezending NZa-rapportage over transparantie van tarieven
paramedische zorg

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 12 oktober 2021
Toezending NZa-rapportage over transparantie van tarieven paramedische
zorg - 33578-86
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Eerstelijnszorg.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de NZa-monitor zorgverzekeringsmarkt 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 13 oktober 2021
Kabinetsreactie op de NZa-monitor zorgverzekeringsmarkt 2021 - 29689-1130
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Zorgverzekeringswet.

Voorstel:

19.

Voorstel:
Voorstel:

20.

Agendapunt:

Verkenning Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid/reactie
op motie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Verkenning Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid/reactie op motie 32793-573
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.
SZW, OCW

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over informeren
van wensouders over de consequenties van het gebruik van
buitenlandse donoren (Kamerstuk 29323-160) en stand van zaken
nota van wijziging Wdkb

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over informeren van
wensouders over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren
en stand van zaken nota van wijziging Wdkb - 35870-5
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie
van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de
omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35870)
• Betreffende dit wetsvoorstel heeft uw commissie eerder besloten de
inbrengdatum voor het verslag pas vast te stellen na ontvangst van de
rond het kerstreces te verwachten Nota van Wijziging.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

22.

Agendapunt:

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 oktober 2021
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 - 35925-XVI-15
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Aankondiging ex post evaluatie geneesmiddelenvisie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Aankondiging ex post evaluatie geneesmiddelenvisie - 29477-730
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.

Voorstel:

23.

Voorstel:
Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie op brief Reactie Transitiecoalitie Voedsel m.b.t. juridische
mogelijkheden voor een gezonde voedselomgeving (32793-551)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Transitiecoalitie Voedsel
m.b.t. juridische mogelijkheden voor een gezonde voedselomgeving - 32793570
Ter bespreking.
Agenderen voor het commissiedebat Leefstijlpreventie d.d. 18 november
2021.
LNV

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan op 6 juli 2021
over over het bericht ‘Uw depressie duurt te lang, onze behandeling
stopt hier’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan op 6 juli 2021 over over
het bericht ‘Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier’ - 25424591
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

26.

Agendapunt:

Beleidsreactie TSD factsheet ‘Het is er wel, maar je ziet het niet …
Chronisch psychische problemen vragen om blijvende aandacht’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Beleidsreactie TSD factsheet ‘Het is er wel, maar je ziet het niet … Chronisch
psychische problemen vragen om blijvende aandacht’ - 25424-592
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

27.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Wet publieke
gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak
om prenataal huisbezoek te verrichten op 10 juni 2021, over
handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Wet publieke
gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om
prenataal huisbezoek te verrichten op 10 juni 2021, over handreiking
prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg - 32793-571
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische
preventie.

Voorstel:
Voorstel:

28.

Agendapunt:

Reactie op motie Van den Berg over de kosten van het verlengen van
Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs (Kamerstuk 35593-13)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Reactie op de motie van het lid Van den Berg over de kosten van het
verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs (Kamerstuk
35593-13) - 32279-217
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zwangerschap en
geboorte.

Voorstel:
Voorstel:
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29.

Agendapunt:

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 oktober 2021
Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis - 34104-344
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante
zaken van de begrotingen VWS en J&V 2022 d.d. 29 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de initiatiefnota van het lid Van
den Berg over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie inzake de initiatiefnota van het lid Van den Berg
over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk” - 35882-3
Ter bespreking.
Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Berg
over "Mondzorg: een goed begin is het halve werk"
• Notaoverleg inplannen.

Agendapunt:

Stand van zaken fysio- en oefentherapie

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 oktober 2021
Stand van zaken fysio- en oefentherapie - 29689-1131
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Eerstelijnszorg.

Agendapunt:

Reactie op moties inzake zeldzame aandoeningen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 oktober 2021
Reactie op moties inzake zeldzame aandoeningen - 31765-608
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
specialistische zorg / ziekenhuiszorg.

Voorstel:
Voorstel:

31.

Voorstel:

32.

Voorstel:
Voorstel:

33.

Agendapunt:

Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 oktober 2021
Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ - 29689-1132
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
zorglandschap.

Voorstel:
Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Toezending advies Gezondheidsraad inzake Verbetermogelijkheden
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 oktober 2021
Toezending advies Gezondheidsraad inzake Verbetermogelijkheden
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 32793-572
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische
preventie.

Voorstel:
Voorstel:

35.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering actieplan hulpmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Voortgang uitvoering actieplan hulpmiddelen - 32805-123
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Hulpmiddelenbeleid.

Voorstel:
Voorstel:

36.

Agendapunt:

Derde monitor abonnementstarief Wmo

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Derde monitor abonnementstarief - 29538-329
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat Dementiezorg / Langer Thuis /
Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo d.d. 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

37.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Arbeidsmarkt in de
Zorg van 7 oktober 2021, inzake het behoud en de instroom van
zorgprofessionals in de gezondheidszorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Arbeidsmarkt in de Zorg van 7
oktober 2021, inzake het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de
gezondheidszorg - 29282-449
Ter bespreking.
Betrokken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI)
d.d. 26 en 28 oktober 2021.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:
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38.

Agendapunt:

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek
Specifieke Zorgkosten

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke
Zorgkosten - 35925-XVI-24
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI).

Voorstel:
Voorstel:

39.

Agendapunt:

Projectplan ‘Collectieve erkenning Indische Gemeenschap in
Nederland – een extra impuls 2021-2024’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 oktober 2021
Projectplan ‘Collectieve erkenning Indische Gemeenschap in Nederland – een
extra impuls 2021-2024’ - 20454-173
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Oorlogsgetroffenen.

Voorstel:
Voorstel:

40.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over
initiatieven voor digitale en hybride zorg (Kamerstuk 31765-592)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over
initiatieven voor digitale en hybride zorg (Kamerstuk 31765-592) - 27529-270
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
specialistische zorg / ziekenhuiszorg.

Voorstel:
Voorstel:

41.

Agendapunt:

Eindevaluatie zinnige zorg traject perifeer arterieel vaatlijden

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Eindevaluatie zinnige zorg traject perifeer arterieel vaatlijden - 31765-609
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Voorstel:

42.

Agendapunt:

Stand van zaken aanvullend onderzoek inkopen persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 oktober 2021
Stand van zaken aanvullend onderzoek inkopen PBM - 32805-122
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI)
d.d. 26 en 28 oktober 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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43.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over monitor ontwikkelingen
cliëntondersteuning (Kamerstuk 31476-35)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. monitor ontwikkelingen
cliëntondersteuning (Kamerstuk 31476-35) - 31476-37
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Patiënten- en
cliëntenrechten.

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

44.

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 14 juni 2021
Monitor ontwikkelingen cliëntondersteuning - 31476-35
Ter informatie.

Agendapunt:

Aankondiging vervroegde besluitvorming en proces

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 oktober 2021
Aankondiging vervroegde besluitvorming en proces - 25295-1466
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Verzekerdenmonitor 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Verzekerdenmonitor 2021 - 33077-25
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Zorgverzekeringswet.

Voorstel:

45.

Voorstel:
Voorstel:

46.

Agendapunt:

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS - 35925-XVI-28
Ter bespreking.
Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (TK 35925-XVI)
d.d. 26 en 28 oktober 2021.
RU

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de
Algemene Politieke Beschouwingen van 23 september 2021, over de
mogelijkheden van de introductie van een hardheidsclausule in de
Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het eigen risico

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Algemene
Politieke Beschouwingen van 23 september 2021, over de mogelijkheden van
de introductie van een hardheidsclausule in de Zorgverzekeringswet (Zvw)
voor het eigen risico - 29689-1134
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Eigen bijdragen in
de zorg.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Zorgverzekeringswet.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

48.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de verkenning eigen risico
naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door
gemeenten (Kamerstuk 29689-1109)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over de verkenning eigen risico naar vaste
eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door gemeenten 29689-1133
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Voorstel:
Zaak:

49.

Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 5 juli 2021
Verkenning eigen risico naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel
maatwerk door gemeenten - 29689-1109
Ter informatie.

Agendapunt:

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 oktober 2021
Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022 - 25657-337
Ter bespreking.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat PGB.

Voorstel:
Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
50.

Agendapunt:

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde
inzet van apps voor publieke gezondheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 oktober 2021
Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van
apps voor publieke gezondheid - 27529-269
Ter bespreking.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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51.

Agendapunt:

OMT Advies en Kabinetsreactie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 12 oktober 2021
OMT Advies en Kabinetsreactie - 25295-1464
Ter bespreking.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Overig
53.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken
met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te
voorkomen (Kamerstuk 31839-790)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober
2021
Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met
schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen
(Kamerstuk 31839-790) - 2021Z18122
Ter bespreking.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante
zaken van de begrotingen VWS en J&V 2022 d.d. 29 november 2021.
J&V

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling
(stand van zaken 26 oktober 2021)
Ter informatie.
1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging
van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in
verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap
via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019.
2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met
actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief
gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft
plaatsgevonden op 9 september 2021.
3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale
tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen.
Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft
besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele
wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 0302-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit
wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen.
5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking
zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale
beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor
plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in
jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling
d.d. 29 september 2021.
7. 35 899 Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19.
Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2021. Wordt op 8
november a.s. behandeld in een WGO.
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55.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van
de nota n.a.v. het verslag
Ter informatie.
1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot
wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de
vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december
2014 is het verslag uitgebracht.
2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Dranken Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de
mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering
mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een
sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen
wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
4. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op 9 juni 2021
is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is de Nota n.a.v. het
verslag ontvangen.
5. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo
2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
6. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband
met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de
verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten
jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
7. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries
houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in
verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag
uitgebracht.
8. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de
Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een
openbaar register over de financiële betrekkingen tussen
vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers
van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren,
maatschappen, zorginstellingen, derden en patiëntenconsumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op
12 juli 2021 is het verslag uitgebracht.
9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het
afschaffen van de collectiviteitskorting. Op 20 september 2021 is het
verslag uitgebracht.
10. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op
23 september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is het
verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden ontvangen.
11. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23
september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 15 oktober 2021 is het
verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden ontvangen.
12. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is
het verslag uitgebracht.
13. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.

16

56.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog
niet vastgesteld
Ter informatie.
1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in
verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter
ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting
donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst
van de Nota van wijziging.
2. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Datum verslag
vaststellen in de p.v. van 3 november 2021.
3. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Datum verslag
vaststellen in de p.v. van 3 november 2021.

57.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling,
controversieel verklaard
Ter informatie.
1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en
het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van
samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige
zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen
samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire
behandeling 17-12-2020.

58.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS
Ter informatie.
1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de
griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in
te plannen.
2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en
Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid
Agema tijdens de RvW van 14 september 2021.
3. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens
de RvW van 28 september 2021).

59.

Agendapunt:

Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle
geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard
Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
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60.

Agendapunt:

Voorstel:

Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en
wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds
besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.
Ter bespreking: de vraag op welke termijn de commissie wenst het
geannuleerde commissiedebat Langere termijn coronabeleid (oorspronkelijke
datum 3 november 2021) in te plannen. De minister heeft in een brief aan de
Kamer genoemd dat het streven bestaat om de beantwoording van de
feitelijke Kamervragen, gesteld ter voorbereiding op dit commissiedebat,
medio november aan de Kamer te doen toekomen.
Ter informatie en attendering, het WGO Sport en Bewegen wordt
verplaatst naar donderdag 2 december a.s. (in de pv van 13 oktober 2021
is besloten om het WGO Sport en Bewegen naar een latere datum te
verplaatsen, zodat enkele eind november te ontvangen relevante stukken van
de regering bij dit WGO kunnen worden betrokken).
Reeds ingepland:
1. WGO Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid19 (TK 35899), 8 november 2021 (11.00-18.00 uur)
2. CD GGZ/Maatschappelijke opvang/Suicidepreventie, 9 november
2021 (17.00-22.00 uur).
3. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van
vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de
commissie-RvW van 14 april jl.), 17 november 2021 (13.00-18.00 uur).
4. CD Leefstijlpreventie, 18 november 2021 (10.00-15.00 uur).
5. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 25 november 2021
(13.00 - 18.00 uur).
6. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.0017.00 uur).
7. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/
Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
8. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen
zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021
(10.00-14.30 uur).
9. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren
in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
10. CD Langere termijn coronabeleid, datum nog in te plannen.
Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS
en JV voor het jaar 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur
2. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar
2022 en aanverwante zaken, 2 december 2021 (17.00 tot 23.00 uur).

61.

Agendapunt:
Voorstel:

Voorstel om een brief toe te voegen aan het WGO Onderdeel Jeugd en
aanverwante zaken
Ter bespreking of uw commissie ermee instemt om de enige brief die
momenteel geagendeerd staat voor het te zijner tijd te houden CD
Jeugdbeleid, over te hevelen naar het WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante
zaken van de begrotingen VWS en JV voor het jaar 2022 d.d. 29 november
2021.
•

Het betreft de brief: Reactie op de gewijzigde motie van het lid Peters c.s.
over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (34638-8).
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62.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht ongeplande commissiedebatten
Ter informatie.
1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april
2021.
2. CD Administratieve lasten 4 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 14 december 2020.
3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
september 2019.
4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1
juli 2019.
5. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december
2020.
6. CD Eerstelijnszorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13
januari 2021.
7. CD Eigen bijdragen in de zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 1 december 2020.
8. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst
recente brief d.d. 6 november 2020.
9. CD Geneesmiddelenbeleid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 25 februari 2021.
10. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 18 februari 2020.
11. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde
brief d.d. 21 juni 2021.
12. CD Hulpmiddelenbeleid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
16 november 2020.
13. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9
december 2019.
14. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 8 maart 2021.
15. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september
2021.
16. CD Medische ethiek 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30
januari 2020.
17. CD Medisch specialistische zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 25 juni 2021.
18. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 9 december 2020.
19. CD Medische preventie 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
2 februari 2021.
20. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni
2020.
21. CD Oorlogsgetroffenen 2 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
22. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6
november 2020.
23. CD Pakketbeheer 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10
december 2020.
24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 11 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 8 oktober 2018.
25. CD PGB 3 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
26. CD Verslavingszorg/drugsbeleid Nog geen geagendeerde brieven.
27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
januari 2021.
28. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29
januari 2021.
29. CD Zorgverzekeringswet 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 21 september 2020.
30. CD Zwangerschap en geboorte 17 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 26 januari 2021.
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63.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande)
rondetafelgesprekken
Ter informatie.
Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:
1. RTG Sekszorg, 22 november 2021 (13.30-15.30 uur)
2. RTG Long covid, 22 november 2021 (10.15-12.15 uur) met onder andere
medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 29
september 2021 heeft de commissie ingestemd met het nader uitgewerkte
voorstel (opzet en programma).
3. RTG Niet-reanimeerpenning, 13 december 2021 (15.00-17.(30) uur. In
de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid
Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG
stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden
geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is
nogmaals besloten dit RTG te organiseren.
Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek
hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden
Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de
pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten
dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt
voorstel van de initiatiefnemers.
2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het
verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals
(VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een
rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe
commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie
is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525.
3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum
voor het RTG nader te bepalen.

64.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande)
technische briefings (TB's)
Ter informatie
Overzicht geplande technische briefings:
1. TB over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (TK
35824), 23 november 2021 (16:30-18:00 uur).
2. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7
december 2021 (17.00-18.00 uur).
3. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022
(10:00-11:00 uur).
Overzicht nog te plannen technische briefings:
1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot
nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In
de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces.
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65.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande)
gesprekken
Ter informatie.
Overzicht reeds geplande gesprekken:
1. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en
Kinderombudsman (2021Z08035). 16 november 2021 (16.00-17.00
uur). Aangemeld voor dit gesprek hebben zich de volgende leden: Van den
Hil (VVD), Verkuijlen (VVD), Aukje de Vries (VVD), Sahla (D66),
Westerveld (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Gündogan (Volt), Den Haan
(fractie Den Haan), Simons (BIJ1).
Nog te plannen gesprekken:
1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit
gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit
voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische
strategie".
2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Roemeense commissie voor
Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. (2021Z07771) In de
procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te
honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarissen via e-mail
in samenspraak met de cie. OCW. Nadere informatie volgt.

Nagekomen agendapunten
66.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst
II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van
distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 1 november 2021
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II,
behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide
(lachgas) op deze lijst - 35954-1
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.
• Dit betreft een zware voorhang op grond van artikel 3a, vierde lid, van de
Opiumwet.
• De wens dat het in het ontwerp-AMvB geregelde, namelijk dat lachgas op
lijst II bij de Opiumwet wordt geplaatst, bij wet wordt geregeld, kan door
of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 29 november
2021.
• De staatssecretaris streeft naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding
van het ontwerpbesluit.
• Indien de commissie besluit tot een schriftelijk overleg dan zal de
staatssecretaris worden verzocht het verslag van het schriftelijk overleg zo
spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, zodat een eventueel
tweeminutendebat binnen de wettelijke termijn van vier weken kan
plaatsvinden.
J&V

Agendapunt:

Artikel 2.3 van de Wet forensische zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 oktober
2021
Artikel 2.3 van de Wet forensische zorg - 25424-593

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

67.
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Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.
J&V

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 1 november 2021
Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2021 32793-574
Ter bespreking.
Agenderen voor het (verzamel)commissiedebat GGZ / Maatschappelijke
opvang / Suïcidepreventie d.d. 9 november 2021.

Voorstel:

68.

Voorstel:
Voorstel:

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2021A06890
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