Den Haag, 18 november 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
J&V
OCW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17
november 2020

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

15
2, 3
35
6, 14, 28, 44
2, 16, 28

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
2.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie EU
Jeugdministers - 30 nov 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 10 november 2020
Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie EU Jeugdministers van
30 november 2020 - 21501-34-347
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 23 november te 14.00 uur.
EU, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie EU-prioritering op basis van Werkprogramma
Europese Commissie 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 12 november 2020
Beslisnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma Europese Commissie
2021 - 2020Z21368
De commissie stemt ermee in om vier voorstellen prioritair te verklaren en op
een van de voorstellen (“Proposal to establish a new European biomedical
research and development agency”) een behandelvoorbehoud aan te kondigen.
• De commissie verklaart de volgende EU-voorstellen prioritair:
1. Proposal to establish a new European biomedical research and development
agency
2. European health data space
3. EU strategy on the rights of the child
4. Strategy on the rights of persons with disabilities.
EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 13 november 2020
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS 2020Z21516
De commissie stemt in met de voorstellen op de lijst en besluit een
behandelvoorstel te plaatsen op het voorstel “Proposal for a regulation of the
European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to
health and repealing Decision No 1082/2013/EU” . Tevens wordt besloten
voortaan een apart schriftelijk overleg te plannen na ontvangst van een BNCfiche.
Dit betekent dat:
• Het voorstel Mededeling van de Commissie over aanvullende COVID-19responsmaatregelen wordt betrokken bij het AO-EU Gezondheidsraad van
26 november 2020.
• Voor het voorstel 'Communciation from the Commission Building a
European Health Union: Reinforcing the EU’s resilience for cross-border
health threats' het BNC-fiche wordt afgewacht en vervolgens wordt
betrokken bij het eerstvolgende AO EU-Gezondheidsraad.
• Voor het voorstel 'Proposal for a regulation of the European Parliament and
of the Council on serious cross-border threats to health and repealing
Decision No 1082/2013/EU' een behandelvoorbehoud wordt geplaatst en
het BNC-fiche wordt afgewacht.
• Voor het voorstel 'Proposal for a regulation of the European Parliament and
of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in
crisis preparedness and management for medicinal products and medical
devices' het BNC-fiche wordt afgewacht en vervolgens wordt betrokken bij
het eerstvolgende AO EU-Gezondheidsraad.
• Voor het voorstel 'Proposal for a regulation of the European Parliament and
of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a
European Centre for disease prevention and control het BNC-fiche wordt
afgewacht en vervolgens wordt betrokken bij het eerstvolgende AO EUGezondheidsraad.

Besluit:

Noot:

Wetgeving
Geen agendapunten
Brieven bewindspersonen VWS
5.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsbrief Nationaal
Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-484)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 30 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de voortgangsbrief Nationaal
Preventieakkoord - 32793-503
Agenderen voor het notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en
infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 3 december 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 22 juni 2020
Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord - 32793-484
Agenderen voor het notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en
infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 3 december 2020.
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6.

Agendapunt:

Onderzoek en instellingsbesluit jeugdautoriteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 november 2020
Onderzoek en instellingsbesluit jeugdautoriteit - 31839-750
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jeugd / Jongeren met chronische en
langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden d.d. 23 november 2020.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit houdende wijziging
van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens
Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) (TK 34111-28)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 2 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Besluit houdende wijziging van het
Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en
Jeugdwet (tweede tranche) - 34111-29
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Invulling van de aanbevelingen van de evaluatie van de Wet op de
jeugdverblijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 november 2020
Invulling van de aanbevelingen van de evaluatie van de Wet op de
jeugdverblijven - 34053-38
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jeugd / Jongeren met chronische en
langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden d.d. 23 november 2020.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake petitie ‘Burgerinitiatief verlagen
leeftijd bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar’, namens
actiegroep ‘Red 1000 levens’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 november 2020
Reactie op verzoek commissie inzake petitie ‘Burgerinitiatief verlagen leeftijd
bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar’, namens actiegroep ‘Red 1000
levens’ - 32793-505
Agenderen voor het notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en
infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 3 december 2020.

Besluit:

10.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 februari 2019
Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en
uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) - 3411128
Ter informatie.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de kapitaallasten van
zorginstellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 november 2020
Reactie op commissie over de kapitaallasten van zorginstellingen - 34104-306
Agenderen voor het notaoverleg Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid
/ Doelgroepenvervoer / Fokuswonen d.d. 26 november 2020.
Agenderen voor het algemeen overleg Governance in de zorgsector / Inspectie
IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude d.d. 9 december 2020.

Besluit:
Besluit:

3

11.

Agendapunt:

Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders
(A)Wtza) en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 4 november 2020
Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders en
Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders - 34767-57
Agenderen voor het algemeen overleg Governance in de zorgsector / Inspectie
IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude d.d. 9 december 2020.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over Toekomstvisie
Transgenderzorg (Kamerstuk 31016-289)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 4 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over Toekomstvisie Transgenderzorg 31016-295
VSO aanvragen; eerste spreker het lid Bergkamp (D66)

Besluit:
Zaak:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het advies van de verkenner
over de fusie van Santiz (Kamerstuk 31016-292)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 4 november 2020
Beantwoording vragen commissie over het advies van de verkenner over de
fusie van Santiz - 31016-296
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg op 14 januari 2021.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

14.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 20 juli 2020
Advies van de verkenner over de fusie van Santiz - 31016-292
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg op 14 januari 2021.

Agendapunt:

Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober 2020
Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare kinderen
onvoldoende beschermd' - 31839-749
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jeugd / Jongeren met chronische en
langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden d.d. 23 november 2020.
• De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft uw commissie verzocht
de behandeling van deze brief over te nemen.
J&V

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

15.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020
Toekomstvisie Transgenderzorg - 31016-289
VSO aanvragen; eerste spreker het lid Bergkamp (D66)

Agendapunt:

Gecombineerde vijfde en zesde periodieke Nederlandse rapportage
over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 5 november 2020
Gecombineerde vijfde en zesde periodieke Nederlandse rapportage over het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind - 26150-189
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jeugd / Jongeren met chronische en
langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden d.d. 23 november 2020.

Besluit:
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Besluit:

16.

Volgcommissie(s):

Agenderen voor algemeen overleg Huiselijk geweld/kindermishandeling d.d. 21
januari 2021.
BuZa

Agendapunt:

Rapport Gezonde Schoollunch

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 5 november 2020
Rapport Gezonde Schoollunch - 32793-506
Agenderen voor het notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en
infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 3 december 2020.
OCW

Agendapunt:

Persoonlijke kilometerbudgetten (pkb’s) Valys 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 5 november 2020
Persoonlijke kilometerbudgetten (pkb’s) Valys 2021 - 24170-235
Agenderen voor het notaoverleg Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid
/ Doelgroepenvervoer / Fokuswonen d.d. 26 november 2020.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 4 november 2020 over
de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 5 november 2020
Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 4 november 2020 over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus - 29282-417
Betrekken bij het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
d.d. 18 november 2020.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in
het donorregister CIBG

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 6 november 2020
Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in het
donorregister CIBG - 32761-172
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Orgaandonatie.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Gegevensuitwisseling in de zorg.

Besluit:
Besluit:

20.

Agendapunt:

Reactie op de brief van Long Alliantie Nederland (LAN) inzake de
uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over
hooggebergtebehandeling bij ernstig astma (Kamerstuk 29689-1040)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 6 november 2020
Reactie op de brief van Long Alliantie Nederland (LAN) inzake de uitvoering van
de motie van het lid Van Gerven c.s. over hooggebergtebehandeling bij ernstig
astma - 29689-1087
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg op 14 januari 2021.
De brief van de minister voor Medische Zorg over Toelichting op de gevoerde
procedure inzake het standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair
astma d.d. 31 januari 2020 (29689-1046) wordt tevens aan de agenda van dit
algemeen overleg toegevoegd.

Besluit:

Noot:

21.

Agendapunt:

Reactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele
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weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (Kamerstuk
35537-2)
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

22.

Appreciatie motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om thema’s
huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van
opleidingen te agenderen (Kamerstuk 31015-205)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 november 2020
Appreciatie motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om thema’s huiselijk
geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te
agenderen - 31015-207
Agenderen voor algemeen overleg Huiselijk geweld/kindermishandeling d.d. 21
januari 2021.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen commissie over het rapport 'Stand van
het land regiobeelden' (Kamerstuk 31765-516)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 9 november 2020
Beantwoording vragen commissie over het rapport 'Stand van het land
regiobeelden' - 31765-522
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg d.d. 14 januari 2021.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

24.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 31 augustus 2020
Rapport 'Stand van het land regiobeelden' - 31765-516
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg d.d. 14 januari 2021.

Agendapunt:

Eén jaar uitstel inwerkingtreding modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 9 november 2020
Eén jaar uitstel inwerkingtreding modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-684
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.
Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor 2021 (35570-XVI).
• De dekking van het besparingsverlies door uitstel van de inwerkingtreding
wordt gevonden binnen de VWS-begroting en maakt onderdeel uit van de
voorjaarsbesluitvorming. Uw Kamer wordt bij Voorjaarsnota 2021
geïnformeerd over de dekking van deze maatregel.

Besluit:
Besluit:
Noot:

25.

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 19 augustus 2020
Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de
medische industrie in crisistijd - 35537
Agenderen voor notaoverleg.

Agendapunt:

Besluit:

23.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 6 november 2020
Reactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid
van de medische industrie in crisistijd (Kamerstuk 35537-2) - 35537-4
In overleg met de indiener van de initiatiefnota zal het notaoverleg worden
ingepland.

Agendapunt:

Antwoorden op schriftelijk overleg over de Concept Regeling
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ambulancezorgvoorzieningen (Kamerstuk 35471-35)
Zaak:

Besluit:

Zaak:

26.

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 7 oktober 2020
Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen - 35471-35
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg d.d. 14 januari 2021.

Agendapunt:

De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 11 november 2020
De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars - 29689-1088
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg d.d. 14 januari 2020.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Zorgverzekeringswet.

Besluit:

Besluit:

27.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 11 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over de Concept Regeling
ambulancezorgvoorzieningen (Kamerstuk 35471-35) - 35471-37
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de
juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen,
Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg d.d. 14 januari 2021.

Agendapunt:

Uitzondering thuisquarantaine grenswerkers

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 november 2020
Uitzondering thuisquarantaine grenswerkers - 25295-711
Betrekken bij het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
d.d. 18 november 2020.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
28.

Agendapunt:

Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de
extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden
genomen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 4 november 2020
Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra
maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen 25295-688
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 4 november 2020.
J&V, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2020, over de
aangenomen motie Kox c.s. in de Eerste Kamer, over een structureel
betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 4 november 2020
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Besluit:

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de petitie Zorgbonus ook voor
biomedisch laboratoriummedewerkers

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 9 november 2020
Reactie op verzoek commissie over de petitie Zorgbonus ook voor biomedisch
laboratoriummedewerkers - 29282-418
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg. d.d. 12
november 2020.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Update proces Handreiking Kindzorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 4 november 2020
Update proces handreiking kindzorg - 34104-305
Betrokken bij het algemeen overleg Handreiking Kindzorg d.d. 5 november
2020.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen Raad van
Ouderen en rapport Nationale Ombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 9 november 2020
Tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen Raad van Ouderen en
rapport Nationale Ombudsman - 31765-523
Betrokken bij het algemeen overleg Langer Thuis / Dementiezorg / PGB /
Wijkverpleging / Wmo d.d. 11 november 2020.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over doorontwikkeling en invoering
PGB2.0 (Kamerstuk 25657-330)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over doorontwikkeling en invoering PGB2.0 25657-333
Betrokken bij het algemeen overleg Langer Thuis / Dementiezorg / PGB /
Wijkverpleging / Wmo d.d. 11 november 2020.

Besluit:

Zaak:

34.

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 17 juli 2020
Doorontwikkeling en invoering PGB2.0 - 25657-330
Ter informatie.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage persoonsgebonden budget

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 november 2020
Voortgangsrapportage persoonsgebonden budget - 25657-332
Betrokken bij het algemeen overleg Langer Thuis / Dementiezorg / PGB /
Wijkverpleging / Wmo d.d. 11 november 2020.

Besluit:

35.

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 november 2020, over de aangenomen motie Kox c.s. in
de Eerste Kamer, over een structureel betere financiële waardering voor
zorgverleners mogelijk te maken - 25295-689
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg. d.d. 12
november 2020.

Agendapunt:

Geestelijke verzorging in de thuissituatie
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 november 2020
Geestelijke Verzorging in de thuissituatie - 29509-74
Betrokken bij het algemeen overleg Langer Thuis / Dementiezorg / PGB /
Wijkverpleging / Wmo d.d. 11 november 2020.
EZK

Agendapunt:

Voortgang cliëntondersteuning 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 november 2020
Voortgang cliëntondersteuning 2020 - 31476-33
Betrokken bij het algemeen overleg Langer Thuis / Dementiezorg / PGB /
Wijkverpleging / Wmo d.d. 11 november 2020.

Besluit:

36.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Verkenning toekomstbestendigheid Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 2 november 2020
Verkenning toekomstbestendigheid Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG) - 29282-415
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 12
november 2020.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Vierde voortgangsrapportage programma Werken in de Zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 4 november 2020
Vierde voortgangsrapportage programma Werken in de Zorg - 29282-416
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 12
november 2020.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Nieuwe prognose verwachte personeelstekort en deelrapportages van
de Commissie Werken in de Zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 9 november 2020
Nieuwe prognose verwachte personeelstekort en deelrapportages van de
Commissie Werken in de Zorg - 29282-419
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 12
november 2020.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Vernieuwend opleiden in de zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 november 2020
Vernieuwend opleiden in de zorg - 29282-420
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 12
november 2020.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ
(inclusief omschrijving regiebehandelaarschap) van ZIN

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 4 november 2020
Concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ
(inclusief omschrijving regiebehandelaarschap) van ZIN - 25424-556
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42.

Besluit:

Geagendeerd voor het notaoverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
/ Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
d.d. 19 november 2020.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over de voortgang implementatie
wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische
stoornis” (Kamerstuk 35146-18)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 5 november 2020
Beantwoording vragen commissie over de voortgang implementatie
wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”
(Kamerstuk 35146-18) - 35146-19
Geagendeerd voor het notaoverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
/ Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
d.d. 19 november 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

43.

Agendapunt:

Antwoorden op feitelijke over vervolgstappen wachttijden ggz
(Kamerstuk 25424-545) en het rapport van de Algemene Rekenkamer
van 25 juni 2020 ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van
wachttijden in de specialistische ggz’ (Kamerstuk 25424-534)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 5 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over vervolgstappen wachttijden ggz en het
rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Geen plek voor grote problemen;
Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’ - 25424-557
Geagendeerd voor het notaoverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
/ Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
d.d. 19 november 2020

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

44.

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 8 juli 2020
Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met
een psychische stoornis” - 35146-18
Ter informatie.

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 juni 2020
Vervolgstappen wachttijden ggz - 25424-545
Ter informatie.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 25 juni 2020
Rapport "Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de
specialistische ggz" - 25424-534
Ter informatie.

Agendapunt:

Voortgang aanpak personen met verward gedrag en een hoog
(veiligheids)risico

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 november 2020. Voortgang aanpak personen met verward gedrag
en een hoog (veiligheids)risico - 25424-558
Geagendeerd voor het notaoverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
/ Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
d.d. 19 november 2020.
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig
45.

Agendapunt:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken
13 november 2020)
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
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. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor
plenaire behandeling.
2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het
Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel
wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020.
3. 35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede
incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit
wetsvoorstel is op 5 november 2020 aangemeld voor plenaire
behandeling.

46.

Agendapunt:
Besluit:

Plenaire debatten
Ter informatie.
1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari
2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf
Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft
(aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari
2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat
z.s.m. in te plannen.
2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het
onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter
van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni
2019). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.
3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari
2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat
z.s.m. in te plannen.
Dertigleden- en interpellatiedebatten
Geen debatten.

47.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's
Er zal worden gekeken of het mogelijk is om extra spreektijd toe te voegen
aan het AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen
bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen d.d. 14 januari 2021.
1. WGO Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal
Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337), 16 november 2020
2. NO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward
gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
3. WGO Jeugd /Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en
ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
4. AO EU-Gezondheidsraad (2 december), 26 november 2020
5. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer /
Fokuswonen, 26 november 2020
6. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en
aanverwante zaken, 30 november 2020
7. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) +
(verslavingszorg/drugsbeleid), 3 december 2020
8. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten
rechten / Zorgfraude, 9 december 2020
9. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
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10. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen
stellen, 14 december 2020
11. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen
in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021
12. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
13. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
48.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht VAO's/VSO's
Ter informatie.
• VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de
inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
• VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en
orgaandonatie
• VAO Handreiking Kindzorg
• VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven
gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
• VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo
• VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch
beroepsgeheim/kwaliteitszorg

49.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's
Ter informatie.
• AO Bloedvoorziening 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
september 2019.
• AO Geneesmiddelenbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 21 oktober 2020.
• AO Medische ethiek 1 geagendeerde brief d.d. 30 januari 2020.
• AO Medische hulpmiddelen 1 geagendeerde brief d.d. 17 februari 2020.
• AO Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
• AO Pakketbeheer 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12
oktober 2020.
• AO Voedselveiligheid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
januari 2020.
• AO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen 6 geagendeerde brieven. Minst
recente brief d.d. 1 november 2019.
• AO VWS Caribisch Nederland 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 1 juli 2019.
• AO Zorgverzekeringswet 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
21 september 2020.

Rondvraag
50.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om de 'Uitvoeringstoets
Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen', VNG, sept 2020, te ontvangen
voorafgaand aan het notaoverleg GGZ/MO van 19 november 2020

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet
(GroenLinks) - 17 november 2020
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om de 'Uitvoeringstoets Woonplaatsbeginsel
Beschermd Wonen', VNG, sept 2020, te ontvangen voorafgaand aan het
notaoverleg GGZ/MO van 19 november 2020 - 2020Z21762
Het verzoek is gehonoreerd

Besluit:
Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2020A05539
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