Den Haag, 28 maart 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

WR

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 maart
2014

i.v.m. agendapunt

2

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
1.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake hervorming langdurige zorg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J.
van Rijn - 24 maart 2014
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving
met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van
de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de
langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime 33891-5
Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)

Besluit:

2.

Agendapunt:

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn
aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van
Rijn - 10 maart 2014
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op
langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 april 2014
Bewindspersoon verzoeken om reactie op brief van de Eerste Kamer inzake
planning Algemene Politieke Beschouwingen en spoedeisende wetsvoorstellen in
2014
WR

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
3.

Agendapunt:
Noot:

Definitieve vaststelling te nodigen personen/organisaties voor het
rondetafelgesprek inzake wetsvoorstel Wet Langdurige zorg (33891)
Besluit:
Het rondetafelgesprek over de Wet langdurige zorg (Kamerstukken 33
891) zal plaatsvinden op maandag(middag) 14 april 2014. Tevens is besloten
de blokindeling te delegeren aan drie leden (Keijzer, Otwin van Dijk en Van
Gerven).

4.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Definitieve vaststelling te nodigen personen/organisaties voor het
rondetafelgesprek Euthanasie in relatie tot psychiatrie
Besluit:
1. Het rondetafelgesprek over Euthanasie in relatie tot psychiatrie zal
plaatsvinden op een maandag/vrijdag in mei. Tevens is besloten de
blokindeling te delegeren aan het lid Dik-Faber.
2. T.z.t. zal een algemeen overleg plaatsvinden over Euthanasie in relatie tot
psychiatrie.
3. De tweede termijn (afronding) van het algemeen overleg Euthanasie zal
plaatsvinden in april.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 19 maart 2014
Opzet RTG euthanasie en psychiatrie - 2014Z05107
verzoek gehonoreerd, zie bovenstaand besluit

Rondvraag
5.

Agendapunt:

Verzoek om reactie inzake Meer administratieve lasten in regelarme
zorg - Actueel - Skipr 26 maart 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA)
- 26 maart 2014
Verzoek om reactie inzake Meer administratieve lasten in regelarme zorg Actueel - Skipr 26 maart 2014 - 2014Z05526
Bewindspersoon verzoeken om reactie

Besluit:

Griffier:

Drs. A.J.M. Teunissen

Activiteitnummer:

2014A01293

2

