
Den Haag, 3 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 februari 
2023

Wetgevingsagenda

1. Agendapunt: Stafnotitie Wetgevingsagenda commissie VWS

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 januari 2023
Stafnotitie Wetgevingsagenda commissie VWS - 2023Z01190

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingsgroep om ten 
aanzien van tien wets- en regelgevingstrajecten kennisinstrumenten in te 
zetten.

Besluit: De deelname aan voorbereidingsgroepen ten aanzien van de tien wets- en 
regelgevingstrajecten zal per e-mail worden geïnventariseerd. In de volgende 
procedurevergadering zal het resultaat hiervan definitief worden vastgesteld.

2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 
25 januari 2023
Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 - 36200-XVI-200

Besluit: Ter informatie.

3. Agendapunt: Brief van de commissie voor de Werkwijze over de invoeringstoets

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. 
Bergkamp (D66) - 16 januari 2023
Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze 
over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit: De betrokken VWS-bewindspersonen zullen worden verzocht eind februari 2023 
een plan van aanpak inzake de voorgenomen invoeringstoets Wet toetreding 
zorgaanbieders (Wtza) naar de Kamer te zenden. Hierbij zal worden verzocht 
ook in te gaan op de uitvoering van de moties die betrekking hebben op dit 
wetsvoorstel.

Noot: • De voorgenomen invoeringstoets inzake de Wet toetreding zorgaanbieders 
(Wtza) (Stb. 2020, 180 en 181) wordt verwacht in Q2 van 2023.

Besluit: Na ontvangst van het plan van aanpak en de aanvullende informatie zal een 
voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Van den Berg (CDA) en Ellemeet 
(GroenLinks) een voorstel aan de commissie voorleggen ten behoeve van de 
verdere behandeling van deze invoeringstoets.



    

Beleidsagenda

4. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 
25 januari 2023
Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 - 36200-XVI-200

Besluit: De commissie besluit ten aanzien van de aangekondigde beleidsbrieven geen 
instrumenten in te zetten ten behoeve van de opbouw van een 
gemeenschappelijke kennisbasis.

Kennisagenda

5. Agendapunt: Stafnotitie Kennisagenda commissie VWS

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 januari 2023
Stafnotitie Kennisagenda commissie VWS - 2023Z01188

Besluit: De commissie besluit het kennisagenda-thema Jeugd voort te zetten. Een 
voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Westerveld (GroenLinks), Mohandis 
(PvdA), Verkuijlen (VVD) en Raemakers (D66) zal een voorstel voor de verdere 
invulling van het thema aan de commissie voorleggen.

Besluit: De commissie stemt in met het afsluiten van het kennisagenda-thema Preventie 
en bewegingsarmoede.

Besluit: De commissie benoemt de leden Van den Hil (VVD) en Van Houwelingen (FVD) 
als rapporteurs voor het Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2023.

Besluit: De commissie besluit op een later moment begrotingsrapporteurs voor de 
Begroting van 2024 te benoemen.

EU-wetgeving en -beleid

6. Agendapunt: Stafnotitie EU-wetgeving en -beleid commissie VWS

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 januari 2023
Stafnotitie EU-wetgeving en -beleid commissie VWS - 2023Z01185

Besluit: De commissie besluit geen (nadere) strategische- en kennisinstrumenten in te 
zetten ter behandeling van te verwachten EU-voorstellen en lopende EU 
dossiers.

Besluit: De commissie besluit per e-mail te inventariseren of een derde lid zich wenst 
aan te melden als rapporteur voor het lopende rapporteurschap EU 
farmaceutische strategie.

Volgcommissie(s): EU
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Werkwijze

7. Agendapunt: Stafnotitie Werkwijze commissie VWS

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 januari 2023
Stafnotitie Werkwijze commissie VWS - 2023Z01182

Besluit: De commissie gaat akkoord met de genoemde bespreek- en beslispunten in 
deze notitie.

Besluit: De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een 
voorstel tot mogelijke clustering van commissiedebatten aan de commissie 
voorleggen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 
7 november 2022
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar tussentijdse 
monitor inzake het 'Rapport Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de 
som der delen' - 35992-19

Besluit: Ter informatie.

Griffier: M.E. Esmeijer

Activiteitnummer: 2022A09228
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