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Brievenlijst
1. Agendapunt:

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

Mededelingen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden

Geen agendapunten
Stukken/brieven van de minister voor Jeugd en Gezin
2. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

3. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Toezeggingen met betrekking tot forensische pediatrie
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 augustus 2010
Toezeggingen met betrekking tot forensische pediatrie - 31015-50
Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kindermishandeling
JUST

Uitwerking van de motie Koser Kaya en Van Toorenburg inzake mogelijke
oplossingen voor het niet tijdig bereiken van allochtone jongeren door de
jeugdzorg (nr. 32 123 XVII, nr. 21).
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 10
september 2010
Uitwerking van de motie Koser Kaya en Van Toorenburg inzake mogelijke
oplossingen voor het niet tijdig bereiken van allochtone jongeren door de
jeugdzorg (nr. 32 123 XVII, nr. 21). - 31001-96
Betrekken bij evaluatie Wet op de jeugdzorg

Volgcommissie(s):

4. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

5. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

WWI

Aanbieding Signalement Inspectie jeugdzorg over particulier zorgaanbod
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15
september 2010
Aanbieding Signalement Inspectie jeugdzorg over particulier zorgaanbod 31839-72
Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg, na afronding van het
rondetafelgesprek
De minister zal worden verzocht zijn reactie te geven op de aanbevelingen van de
Inspectie en de Kamer te informeren over het tijdstip van de te nemen
maatregelen inzake het particuliere jeugdzorgaanbod

Scheiding en omgang
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 29
juni 2010
Scheiding en omgang - 30512-16
Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg, na afronding van het
rondetafelgesprek

Overig
6. Agendapunt:

Zaak:
Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Vaststelling te nodigen organisaties/deelnemers rondetafelgesprek Scheiden
en omgang
Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 23 september 2010
Suggesties RTG Scheiden en omgang - 2010Z13483
Een voorstel voor uit te nodigen personen/organisaties voor het rondetafelgesprek
(2 uur) zal per email worden toegezonden. Uitgangspunt is het spreken met
mensen vanuit de praktijksituatie

Vaststelling te nodigen organisaties/deelnemers rondetafelgesprek
Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier zorgaanbod
Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 23 september 2010
Suggesties RTG Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier zorgaanbod 2010Z13479
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Vaststelling te nodigen organisaties/deelnemers rondetafelgesprek t.b.v. de
initiatiefnota-Van Dijken "Onverantwoord ouderschap" (32405).
Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 23 september 2010
Suggesties RTG over de Initiatiefnota-Van Dijken "Onverantwoord ouderschap"
(32405). - 2010Z13482
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
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Rondvraag
9. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Commissie-Samson: onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die
onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) 23 september 2010
Commissie-Samson onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die onder
verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst - 2010Z13475
De minister zal worden verzocht de Kamer louter informatief op de hoogte te
stellen van de taakopdracht aan de commissie Samson
JUST

Reeds controversieel verklaarde zaken

Geen agendapunten

Griffier:

Drs. A.J.M. Teunissen

Activiteitnummer:

2010A02971
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