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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een
aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het wetsvoorstel inzake de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire
begroting) (Kamerstuk 35 994, nr. 1 en 2).
De fungerend voorzitter van de commissie,
Kuiken
De adjunct-griffier van de commissie,
Krijger
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Stoppen de compensatieregelingen Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties (TVS) na januari 2022?
In de Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2022 wordt aangegeven dat het budget voor coronabanen wordt
verhoogd met 45 miljoen euro; kunt aangeven wat de PxQ (prijs x
volume) is van dit bedrag? Hoe zijn de middelen in 2020 en 2021
besteed en hoe heeft dat geleid tot het aantrekken van ondersteunend personeel plus ontlasting van de zorg?
Hoe verhoudt de 2,5 miljoen euro voor de Nationale Zorgklas zich
tot het budget voor de coronabanen?
Kunt u ook voor de Nationale Zorgreserve en de Nationale
Zorgklas aangeven wat de investeringen tot op heden hebben
opgeleverd of gaan opleveren, waarbij verwezen wordt naar het
volgende artikel van de Groene Amsterdammer:
https://www.groene.nl/artikel/een-bakkie-doen?1
Kunt aangeven hoe u tot de bedragen van 25 miljoen euro voor
2021 en 55 miljoen euro voor januari 2022 komt voor de ijsbanen
en zwembanen? Waarom was deze compensatie noodzakelijk? Hoe
verhoudt zich dit tot het al dan niet compenseren van andere
onderdelen van de sport? Hoe zorgt u ervoor dat gemeenten deze
middelen goed zullen besteden?
Wanneer kan de Kamer de vertrouwelijke brief over de
120 miljoen euro extra voor vaccins verwachten, aangezien deze
informatie noodzakelijk is om deze post goed te kunnen beoordelen? Kunt u daar ook een uitleg van de PxQ bij betrekken en tevens
de vraag hoe u tot de hoogte van dit bedrag bent gekomen? Welke
stappen neemt u om een zo goed mogelijke deal voor de Nederlandse Staat te sluiten?
Wanneer zullen naar verwachting de vaccins aangepast zijn aan de
omikron-variant van het coronavirus?
Hoeveel vaccins, gericht op de omikron-variant, kunnen aangeschaft worden met de verhoging van het budget met 120 miljoen
euro? Hoeveel personen zullen hiermee gevaccineerd worden en
voor welke doelgroep zullen deze vaccins beschikbaar worden
gesteld?
Hoeveel ondersteunende functies kunnen er gecreëerd worden
met de extra impuls voor de subsidieregeling Coronabanen in de
Zorg?
Hoeveel banen zijn tot nu toe gecreëerd via de subsidieregeling
Coronabanen in de Zorg?
Hoeveel banen worden naar verwachting gecreëerd met de
45 miljoen euro die wordt toegevoegd aan de subsidieregeling
Coronabanen in de Zorg?
Hoeveel personen zijn er tot nu toe duurzaam ingestroomd via de
Nationale Zorgklas?
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De Groene Amsterdammer, 5 mei 2021, «Extra Handen voor de Zorg? Een bakkie doen».
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