Den Haag, 3 december 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):
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BuHaOS
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2 december
2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M.E. Esmeijer 30 november 2021
Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 december 2021 2021Z20377
De besluiten over de aangemelde punten voor de commissie-regeling van
werkzaamheden staan onderstaand per apart agendapunt vermeld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, N.L.
den Haan (Fractie Den Haan) - 26 november 2021
Voorstel van de leden Den Haan en Kuzu voor een rondetafelgesprek over
Cultuurdiversiteit in de Ouderenzorg - 2021Z21684
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid,
J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 29 november 2021
Verzoek van het lid van den Berg (CDA) om stand van zaken van toegezegde
brief over zorg in Flevoland. - 2021Z21839
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van VWS zal om een stand van
zakenbrief worden gevraagd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, W.
Paulusma (D66) - 30 november 2021
Verzoek van lid Paulusma (D66) om een kabinetsreactie op de eerste resultaten
van het Long COVID onderzoek van het RIVM. - 2021Z21988
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van VWS zal om een reactie
worden gevraagd over de eerste resultaten van het Long COVID-onderzoek van
het RIVM.

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, F.
Sahla (D66) - 30 november 2021
Verzoek van het lid Sahla (D66) om een uitgebreide juridische analyse naar de
Kamer te sturen over het besluit om de Wlz niet open te stellen voor jongeren
met een psychische stoornis onder het amendement-Bergkamp c.s., alsmede
een vergelijking van de juridische uitvoerbaarheid van het begrip “blijvendheid”
met andere wettelijke bepalingen - 2021Z22021
Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van VWS zal om een brief
worden gevraagd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.H.
Simons (BIJ1) - 1 december 2021
Verzoek van het lid Simons om de documentaire JASON te vertonen en te
bekijken met de commissie VWS en de minister van VWS en vervolgens een
gesprek te houden over de gesloten jeugdzorg. - 2021Z22134
Inventariseren in hoeverre er belangstelling bestaat om deel te nemen aan een
gesprek naar aanleiding van de documentaire JASON.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
3.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie van EU-richtlijnen en kaderbesluiten in
het derde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 oktober
2021
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021 - 21109252
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, VWS, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Tussentijds verslag rapporteurs EU farmaceutische strategie werkbezoek Brussel 11 oktober jl.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 22 november 2021
Tussentijds verslag rapporteurs EU farmaceutische strategie - werkbezoek
Brussel 11 oktober jl. - 2021Z21052
Betrekken bij de verdere behandeling van de EU farmaceutische strategie en de
daaruit voortvloeiende Europese (wetgevende) voorstellen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Voorstel Europese Commissie overgangstermijnen EU-verordeningen
Medische hulpmiddelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 12 november 2021
Voorstel Europese Commissie overgangstermijnen IVDR - 32805-125
Niet controversieel verklaren.

Besluit:
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Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Verslag van deelname aan een interparlementaire bijeenkomst van de
tijdelijke commissie over Kankerbestrijding (BECA) van het Europees
Parlement over het Europese kankerbestrijdingsplan

Zaak:

Volgcommissie(s):

Overig - Tweede Kamerlid, W. Paulusma (D66) - 16 november 2021
Verslag van deelname aan een interparlementaire bijeenkomst van de tijdelijke
commissie over Kankerbestrijding (BECA) van het Europees Parlement over het
Europese kankerbestrijdingsplan - 35965-1
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 25 november 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS - 2021Z21554
Niet controversieel verklaren.
De commissie stemt in met de in de stafnotitie opgenomen
behandelvoorstellen. De mededeling van de Europese Commissie betreffende
o.a. gezondheidstechnologie (HTA's) (COM (2021) 696) zal desgewenst
betrokken worden bij het commissiedebat Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 9
en 10 februari 2022.
EU

Besluit:

7.

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Hulpmiddelenbeleid.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Wetgeving
8.

Agendapunt:

Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19
november 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire
begroting) - 35970
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december
2021 te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

9.

Agendapunt:

Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de
geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur
Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 23 november 2021
Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de
geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb.
2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet
maatregelen covid-19) - 35979
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2021 te 12.00 uur.
J&V, BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Zaak:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging begroting ministerie VWS voor het jaar
2022

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 19 november 2021
Tweede nota van wijziging - 35925-XVI-106
Niet controversieel verklaren.
Ter informatie.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

11.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 23 november 2021
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 10 november
2021 over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid
geldende maatregelen en nader rapport - 35979-5
Betrekken bij de behandeling van de Goedkeuringswet vierde verlenging
geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Besluit:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21
september 2021
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 - 35925-XVI
Ter informatie.

Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 22 november 2021
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - 252951551
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
• De regeling (in verband met het toevoegen van mogelijkheden voor het
verkrijgen van een coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten) betreft
een nahangprocedure op basis van artikel 58c, tweede lid, van de Wet
publieke gezondheid. De vastgestelde ministeriële regeling kan niet eerder
in werking treden dan op 30 november 2021.
• De regeling (in verband met het herstellen van enkele omissies uit de
wijzigingsregeling van 12 november 2021) wordt niet bij uw Kamer
nagehangen. De minister doet hierbij een beroep op de spoedprocedure van
artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke gezondheid.
J&V, BiZa

Besluit:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven bewindspersonen VWS
12.

Agendapunt:

Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 18 oktober 2021
Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ - 29689-1132
De minister van VWS zal (bij brief) worden verzocht geen onomkeerbare
stappen te zetten op dit dossier.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 15 november 2021
Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021 - 31476-38
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Besluit:

14.

Besluit:

Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
Specialistische zorg / ziekenhuiszorg.

Agendapunt:

Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 november 2021
Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 - 29477-733
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is
vastgesteld op 15 december 2021 te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Aanpak oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 november 2021
Aanpak oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten - 29477-734
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.
OCW

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Reactie van het RIVM op de studie met betrekking tot siliconen
borstimplantaten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 november 2021
Reactie van het RIVM op de studie met betrekking tot siliconen
borstimplantaten - 32805-126
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Hulpmiddelenbeleid.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Pakketbeheer.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Informatie over ontwikkelingen op het terrein van preventie en aanpak
van drugsgebruik

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 16 november 2021
Informatie over ontwikkelingen op het terrein van preventie en aanpak van
drugsgebruik - 24077-485
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Verslavingszorg/drugsbeleid.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Leefstijlpreventie.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het adviesrapport van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder
druk, veel zorgen op korte termijn'

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 15 november 2021
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Besluit:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het
resultaat telt 2020’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 15 november 2021
Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het resultaat
telt 2020’ - 31765-611
Niet controversieel verklaren.
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Onderzoek voedselveiligheidsincident Listeria 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 12 november 2021
Onderzoek voedselveiligheidsincident Listeria 2019 - 26991-579
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Voedselveiligheid.

Agendapunt:

Ontzeggen toegang CoronaCheck voor een testaanbieder

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 16 november 2021
Ontzeggen toegang CoronaCheck voor een testaanbieder - 25295-1521
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:

20.

Besluit:

21.

Besluit:
Besluit:

22.

Agendapunt:

Herziening ontzegging toegang tot CoronaCheck voor een
testaanbieder

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 18 november 2021
Herziening ontzegging toegang tot CoronaCheck voor een testaanbieder 25295-1550
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

23.

Kabinetsreactie op het adviesrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel
zorgen op korte termijn' - 33628-84
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
in de zorg.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat IGJ. Er zal voor de
volgende procedurevergadering een overzicht worden gemaakt van de reeds
geagendeerde brieven bij dit CD.
J&V, BiZa

Agendapunt:

Reactie op verzoeken commissie over het bericht "Nieuwe
berekeningen: code zwart in ziekenhuizen is bijna niet meer te
ontlopen" en over het aantal ongevaccineerde en gevaccineerde
coronapatiënten in ziekenhuizen en op de ic's
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Zaak:

Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Aanvulling op het ‘tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute
zorg in de COVID-19 pandemie’ voor de IC-afhankelijke kritiek
planbare zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 november 2021
Aanvulling op het ‘tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de
COVID-19 pandemie’ voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg - 29247-338
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 november 2021
Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021 - 24170-251
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.
Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de
implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking.
BiZa, OCW, SZW, I&W

Agendapunt:

Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 november 2021
Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys 2022 - 24170-250
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te commissiedebat Dementiezorg / Langer
Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

26.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

27.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 november 2021
Reactie op verzoeken commissie over het bericht "Nieuwe berekeningen: code
zwart in ziekenhuizen is bijna niet meer te ontlopen" en over het aantal
ongevaccineerde en gevaccineerde coronapatiënten in ziekenhuizen en op de
ic's - 25295-1552
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Agendapunt:

Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wet langdurige zorg (Wlz)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 november 2021
Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlz - 24170-249
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

Besluit:
Besluit:
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28.

Agendapunt:

Richtlijnen goede voeding bij diabetes type 2

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 22 november 2021
Richtlijnen goede voeding bij diabetes type 2 - 32793-576
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Leefstijlpreventie.

Besluit:
Besluit:

29.

Agendapunt:

Beantwoording lijst van feitelijke vragen commissie over langere
termijn coronabeleid (Kamerstuk 25295-1422)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 22 november 2021
Beantwoording vragen commissie over langere termijn coronabeleid
(Kamerstuk 25295-1422) - 25295-1554
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Langere termijn
coronabeleid.

Besluit:
Besluit:

30.

Agendapunt:

Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering te verbeteren

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 22 november 2021
Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering te verbeteren - 31839-812
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken
van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 d.d. 29 november 2021.
J&V

Agendapunt:

Voorraadbeleid geneesmiddelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 23 november 2021
Voorraadbeleid geneesmiddelen - 29477-735
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:
Besluit:

31.

Besluit:
Besluit:

32.

Agendapunt:

Voortgang transgenderzorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 november 2021
Voortgang transgenderzorg - 31016-346
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
Specialistische zorg / ziekenhuiszorg.

Besluit:
Besluit:

33.

Agendapunt:

Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 24 november 2021
Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM - 32805127
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Besluit:

34.

Besluit:

Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden commissiedebat ter zake.

Agendapunt:

130e OMT advies en kabinetsreactie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 22 november 2021
130e OMT advies en kabinetsreactie - 25295-1555
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.
• Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie besloten op
vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur een feitelijke vragenronde te
organiseren over de Kamerbrief Aanbieding OMT-advies en kabinetsreactie.
• De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is namens de commissie
verzocht de beantwoording hiervan maandag 29 november om uiterlijk
18.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.
De minister van VWS zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke
vragenronde zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
Besluit:
Noot:

Besluit:

35.

Agendapunt:

Aankondiging vervroegde besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 november 2021
Aankondiging vervroegde besluitvorming - 25295-1556
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

36.

Agendapunt:

Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 november 2021
Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2020 34104-345
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

Besluit:
Besluit:

37.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over 1G uitwerken in
verschillende modaliteiten (Kamerstuk 25295-1534)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 november 2021
Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over 1G uitwerken in verschillende
modaliteiten (Kamerstuk 25295-1534) - 25295-1557
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de verdere behandeling van het drietal bij de Kamer aanhangige
wetsvoorstellen inzake coronatoegangsbewijzen.

Besluit:
Besluit:

38.

Agendapunt:

Verdiepingsslag advies ‘Opstelling op het speelveld’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 november 2021
Verdiepingsslag advies ‘Opstelling op het speelveld’ - 30234-289
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Besluit:

39.

Besluit:

Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de
begroting VWS 2022 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2021.

Agendapunt:

Ontwikkelingen in de sportsector

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 november 2021
Ontwikkelingen in de sportsector - 30234-290
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de
begroting VWS 2022 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2021.

Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
Geen agendapunten
Overig
40.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie
van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om
vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk
31839-810)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 november
2021
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de
leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van
financiële compensatie te voorkomen - 31839-811
Niet controversieel verklaren.
De brief betrekken bij het nog te ontvangen verslag van het schriftelijk overleg.
J&V

Agendapunt:

Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC).

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Konings - 16 november 2021
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC) - 2021Z20517
Ter informatie.

Besluit:
Besluit:

41.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Brief commissie RU over kader 'Beleidskeuzes uitgelegd' en
Wetenschapstoets

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021
Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over
verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en
mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870
Betrekken bij het vaststellen van de kennisagenda voor het jaar 2022.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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43.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand
van zaken 26 november 2021)
Wetsvoorstel 35547 (nr. 3) zal als hamerstuk worden aangemeld.
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. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019.
2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met
actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief
gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft
plaatsgevonden op 9 september 2021.
3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale
tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen.
Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft
besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te willen behandelen.
4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele
wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 0302-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit
wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen.
5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking
zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale
beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor
plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in
jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling
d.d. 29 september 2021.
7. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld
voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Voordat het
wetsvoorstel verder wordt behandeld, zal eerst op 23 november 2021 de
technische briefing hierover plaatsvinden. Tevens zal de behandeling pas
plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het
afwegingskader., die naar verwachting voor het kerstreces naar de Kamer
zal worden gestuurd.
8. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo
2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het
afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire
behandeling d.d. 18 november 2021.
10. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.

44.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van
de nota n.a.v. het verslag
Ter informatie.
1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot
wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de
vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december
2014 is het verslag uitgebracht.
2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Dranken Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de
mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering
mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een
sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen
wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband
met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de
verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten
jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
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5. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries
houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in
verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag
uitgebracht.
6. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de
Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een
openbaar register over de financiële betrekkingen tussen
vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers
van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren,
maatschappen, zorginstellingen, derden en patiëntenconsumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op
12 juli 2021 is het verslag uitgebracht.
7. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is
het verslag uitgebracht.
8. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Op 17 november 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen
uitgebracht.
45.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog
niet vastgesteld
Ter informatie.
1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in
verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter
ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting
donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst
van de Nota van wijziging.
2. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Datum inbreng
verslag is vastgesteld op 25 november 2021.
3. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Datum
inbreng verslag is vastgesteld op 26 november 2021.
4. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het
schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van
onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Datum inbreng verslag is
vastgesteld op 26 november 2021.
5. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Datum
inbreng verslag is vastgesteld op 26 november 2021.
6. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Datum inbreng verslag is
vastgesteld op 2 december 2021.
7. 35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 1 december 2021.
8. 35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet
maatregelen covid-19. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 1
december 2021.

46.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling,
controversieel verklaard
Ter informatie.
1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en
het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van
samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige
zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen
samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire
behandeling 17-12-2020.
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47.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS
Ter informatie.
1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de
griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in
te plannen.
2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en
Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid
Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de
Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te
plannen.
3. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens
de RvW van 28 september 2021).

48.

Agendapunt:

Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle
geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard
Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.

49.

Agendapunt:

Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en
wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten
heeft om deze (op enig moment) in te plannen.
• Over de definitieve inplanning van het CD Langere termijn coronabeleid en
het CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties zal in de
volgende procedurevergadering een besluit worden genomen. Tevens zal
een besluit worden genomen over een mogelijk RTG over zorgfraude.
• Het CD Langere termijn coronabeleid zal worden voorafgegaan door een
hoorzitting/gesprekken. Het programma van deze hoorzitting/gesprekken
zal worden vastgesteld in het besloten gedeelte van de extra
procedurevergadering op 6 december 2021.
• Het op 9 december 2021 ingeplande CD Dementiezorg/Langer
Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo wordt na het kerstreces
opnieuw ingepland.

Besluit:

Reeds ingepland:
1. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.0017.00 uur). Is omgezet in een schriftelijk overleg op 29 november 2021
om 14.00 uur.
2. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/
Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
3. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren
in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
4. NO Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal
Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een
zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag”
(TK 35766) , 31 januari 2022, 14.00 – 18.00 uur;
5. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
6. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed
begin is het halve werk (TK 35882), (14 februari 2022, van 14.00 tot
18.00 uur).
7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen
zonder medische noodzaak' (TK 35581), (21 februari 2022 van 14.00
tot 18.00 uur);
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Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS
en JV voor het jaar 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur
2. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar
2022 en aanverwante zaken, 2 december 2021 (17.00 tot 23.00 uur).
Nog in te plannen:
1. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz
2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang
van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (inplannen
met een nieuw kabinet)
3. CD Leefstijlpreventie (inplannen met een nieuw kabinet)

50.

Agendapunt:

Overzicht ongeplande commissiedebatten
1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april
2021.
2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 14 december 2020.
3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 25 oktober
2021.
4. CD Bloedvoorziening 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
september 2019.
5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1
juli 2019.
6. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december
2020.
7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13
januari 2021.
8. CD Eigen bijdragen in de zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 1 december 2020.
9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst
recente brief d.d. 6 november 2020.
10. CD Geneesmiddelenbeleid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 25 februari 2021.
11. CD Governance in de zorgsector 8 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 18 februari 2020.
12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde
brief d.d. 21 juni 2021.
13. CD Hulpmiddelenbeleid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
16 november 2020.
14. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9
december 2019.
15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021.
16. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september
2021.
17. CD Medische ethiek 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30
januari 2020.
18. CD Medisch specialistische zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 25 juni 2021.
19. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 9 december 2020.
20. CD Medische preventie 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
2 februari 2021.
21. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni
2020.
22. CD Oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
23. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6
november 2020.
24. CD Pakketbeheer 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10
december 2020.
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25. CD Patiënten- en cliëntenrechten 12 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 8 oktober 2018.
26. CD PGB 5 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
januari 2021.
28. CD WMO 1 geagendeerde brief d.d. 26 oktober 2021.
29. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29
januari 2021.
30. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 21 september 2020.
31. CD Zwangerschap en geboorte 18 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 26 januari 2021.

51.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande)
rondetafelgesprekken en hoorzittingen
Ter informatie.
Overzicht rondetafelgesprekken gereed om (opnieuw) in te plannen of reeds
ingepland:
1. RTG Sekszorg, was reeds gepland op 22 november 2021, nu in te
plannen in 2022.
2. RTG Long covid, was reeds gepland op 22 november 2021, nu in te
plannen in 2022.
3. RTG Niet-reanimeerpenning, was reeds gepland op 13 december 2021,
nu in te plannen in 2022.
Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek
hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden
Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de
pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten
dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt
voorstel van de initiatiefnemers.
2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het
verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals
(VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een
rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe
commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie
is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525.
3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum
voor het RTG nader te bepalen.
Overzicht hoorzittingen gereed om in te plannen of reeds ingepland:
1. Hoorzitting Middellange en langere termijn coronabeleid

52.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande)
technische briefings (TB's)
De TB Mesh implantaten zal niet meer worden georganiseerd.
Overzicht geplande technische briefings:
1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7
december 2021 (17.00-18.00 uur). Zie agendapunt 58.
2. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022
(10:00-11:00 uur).
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53.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande)
gesprekken
Het (kennismakings)gesprek met de Nationale ombudsman en
Kinderombudsman zal worden uitgesteld naar 2022.
Nog te plannen gesprekken:
1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit
gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit
voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische
strategie".
2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap.
Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als
bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt
ingepland.
3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en
Kinderombudsman (2021Z08035). In verband met samenloop debat
uitgesteld.

Nagekomen agendapunten
54.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 december 2021
Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 - 3553825
Voor kennisgeving aangenomen.
• Het ontwerpbesluit notificatieapplicatie covid-19 regelt de (verlenging van
de) inzet van de CoronaMelder.
• Betreft een voorhangprocedure. Het ontwerpbesluit wordt een week aan uw
Kamer voorgehangen.

Besluit:
Noot:

55.

Agendapunt:

Expertisefunctie geestelijke verzorging thuis

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Expertisefunctie geestelijke verzorging thuis - 25424-596
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Dementiezorg /
Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo.

Besluit:
Besluit:

56.

Agendapunt:

Vierde Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2021
Vierde Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid - 29538-330
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Dementiezorg /
Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo.

Besluit:
Besluit:

57.

Agendapunt:

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 oktober 2021
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS - 35925-XVI-28
De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt verplaatst naar 6 januari
2022 (was 15 december 2021).

Besluit:
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Noot:

•

Volgcommissie(s):

RU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 30 november 2021
Tussenrapportage financieel beheer VWS - 2021Z22072
Ter informatie.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

In de procedurevergadering d.d. 4 november 2021 heeft uw commissie
besloten tot een schriftelijk overleg over deze brief, te houden twee
weken na ontvangst van het gevraagde advies erover van de commissie
voor de Rijksuitgaven.

Uitkomst inventarisatie deelname aan digitale technische briefing door
het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten d.d. 7
december 2021
Er hebben zich te weinig leden aangemeld voor de briefing op 7 december a.s.
De briefing zal opnieuw worden ingepland na het kerstreces.

Rondvraag
59.

Agendapunt:

Rondvraagpunt van het lid Van den Berg (CDA) over commissiebrieven
aan bewindspersonen WS

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den
Berg (CDA) - 3 december 2021
Verzoek van het lid Van den Berg om n.a.v. de commissiebrief over het bericht
over het Altzheimercentrum Amsterdam een overzicht te ontvangen van
onbeantwoorde commissiebrieven aan de bewindspersonen van VWS. 2021Z22498
De commissiestaf zal een overzicht opstellen van onbeantwoorde
commissiebrieven aan de bewindspersonen van VWS.

Besluit:

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2021A07897
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