Den Haag, 22 april 2010

Voortouwcommissie:

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Volgcommissie(s):

JUST

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 april 2010

i.v.m. agendapunt

2

Brievenlijst
1. Agendapunt:

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

Mededelingen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden

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

Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

3. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Reactie op handboek NFI over forensisch post mortem onderzoek bij
minderjarigen
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010
Reactie op handboek NFI over forensisch post mortem onderzoek bij
minderjarigen - 31015-47
Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg
Zie ook punt 7
JUST

Rapport Inspectie jeugdzorg naar vermissingen in de gesloten jeugdzorg
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010
Rapport Inspectie jeugdzorg naar vermissingen in de gesloten jeugdzorg - 3183957
Voor kennisgeving aannemen, nog te ontvangen nadere informatie afwachten.

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

5. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Reactie op rapporten Inspectie Jeugdzorg over toetsende taak Raad voor de
Kinderbescherming en risicomanagement bij bureaus jeugdzorg
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010
Reactie op rapporten Inspectie Jeugdzorg over toetsende taak Raad voor de
Kinderbescherming en risicomanagement bij bureaus jeugdzorg - 31839-58
Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg
Zie ook punt 7

Stand van Zaken Campussen
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 14 april 2010
Stand van Zaken Campussen - 31001-90
Voor kennisgeving aannemen, nog te ontvangen nadere informatie afwachten.

Overig

Geen agendapunten
Rondvraag
6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Samenhang algemeen overleg pleegzorg en plenair debat inzake falend
toezicht pleegzorg
Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 15 april
2010
Samenhang algemeen overleg pleegzorg en debat inzake falend toezicht pleegzorg
- 2010Z06819
Er zal na het Meireces een verzamel algemeen overleg plaatsvinden waarbij het
onderwerp pleegzorg/gezinshuizen zal worden geagendeerd.
Zie ook punt 7. Over gezinshuizen en falend toezicht pleegzorg wordt nog een
brief verwacht.

Te agenderen brieven t.b.v. het algemeen overleg Jeugdzorg in mei (n.a.v.
procedurevergadering d.d. 31 maart jl.)
Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 15 april
2010
Te agenderen brieven t.b.v. het algemeen overleg Jeugdzorg - 2010Z06824
Onderstaande brieven zullen onder meer worden geagendeerd voor het verzamel
algemeen overleg (ca. 4 uur) na het Meireces
1. Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg gesloten
jeugdzorg van 17 maart 2010- Brief regering d.d. 30-03-2010 -31839-532. Wachtlijsten in de jeugdzorg (stand 1 januari 2010) 31839-51 - Brief regering
d.d. 23-03-2010
minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - Wachtlijsten in de jeugdzorg (stand 1
januari 2010)

2

3.Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 27 november 2009 inzake
het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 (31839, nr. 24) 31839-52 - Brief
regering d.d. 23-03-2010 minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A.
4.De professionalisering Jeugdzorg/Arbeidsmarktbeleid Jeugdzorg zal deel
uitmaken van het verzamel algemeen overleg.
5.Het Jaarrapport 2009 bij jeugdmonitor (32 123, XVII, nr. 25) wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Griffier:

Drs. A.J.M. Teunissen

Activiteitnummer:

2009A05309

3

