Den Haag, 13 oktober 2010

Voortouwcommissie:

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Volgcommissie(s):

JUST

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 oktober
2010

i.v.m. agendapunt
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Brievenlijst
1. Agendapunt:

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

Mededelingen
2. Agendapunt:

Ervan uitgaande dat door de vorming van een nieuw Kabinet deze
vergadering de laatste zal zijn voor deze commissie bedankt het lid
Voordewind namens de commissieleden de heer Heijen voor zijn
voorzitterschap.

Europese aangelegenheden

Geen agendapunten
Stukken/brieven van de minister voor Jeugd en Gezin
3. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

4. Agendapunt:

Zaak:

Reactie op verzoek commissie over de wachtlijsten in de jeugdzorg
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 5
oktober 2010
Reactie op verzoek commissie over de wachtlijsten in de jeugdzorg - 31839-73
Bewindspersoon verzoeken om de Kamer nog vóór de begrotingsbehandeling te
voorzien van de laatste cijfers ten aanzien van de wachtlijsten in de jeugdzorg

Onderzoeksrapport "Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode
Gezinsvoogdij”
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 6
oktober 2010

Besluit:

5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Onderzoeksrapport "Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode
Gezinsvoogdij” - 32202-6
Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdbescherming

Eerste informatie van de commissie-Samson over seksueel misbruik van
kinderen die van overheidswege vanaf 1945 in instellingen en pleeggezinnen
zijn geplaatst
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 6
oktober 2010
Eerste informatie van de commissie-Samson over seksueel misbruik van kinderen
die van overheidswege vanaf 1945 in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst
- 32500-VI-5
Voor kennisgeving aannemen.
JUST

Overig
6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

7. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Suggesties RTG over 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
De commissie gaat akkoord met het voorstel, dat separaat zal worden
rondgezonden

Suggesties RTG Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier zorgaanbod
Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 23 september 2010
Suggesties RTG Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier zorgaanbod 2010Z13479
De commissie gaat akkoord met het voorstel, dat separaat zal worden
rondgezonden
Na het rondetafelgesprek zal er zo snel mogelijk een algemeen overleg worden
gepland

Rondvraag
8. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Effectiviteit pilotcampussen
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind
(ChristenUnie) - 6 oktober 2010
Effectiviteit pilotcampussen - 2010Z14240
Bewindspersoon verzoeken om een overzicht met de resultaten en de effectiviteit
per deelnemende pilotcampus (9 totaal), en de effectiviteit in relatie tot de kosten
van de interventies. Deze gegevens wenst de Kamer te ontvangen voor de
begrotingbehandeling Jeugd en Gezin.

2

Reeds controversieel verklaarde zaken

Geen agendapunten

Griffier:

Drs. A.J.M. Teunissen

Activiteitnummer:

2010A02785
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