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Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 december

van 14.00 tot uiterlijk 24.00 uur

Woensdag 17 december

van 9.15 tot uiterlijk 24.00 uur

Donderdag 18 december

van 9.15 tot uiterlijk 24.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 600-XIV

4. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1998
Voorzitter: Ik deel mee dat de heer Th.A.M. Meijer zijn amendement, stuk nr.
31, intrekt.
– artikelen 1 t/m 5
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikelen 10.01 t/m
10.03
– amendement-Th.A.M. Meijer (30, I)
– artikel 10.04
– artikelen 10.05 t/m 13.04
– amendement-Th.A.M. Meijer (30, II)
– artikel 13.05
– artikelen 14.01 t/m 16.09
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
– begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
– begrotingsstaat, Agentschap Bureau Heffingen
– begrotingsstaat, Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
– beweegreden
– wetsvoorstel

OVG310
ISSN 0921 - 7371
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Stemmingen
25 600-B

5. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1998
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 600-XIV, nr. 8
25 600-XIV, nr. 9
25 600-XIV, nr. 10
25 600-XIV,
25 600-XIV,
25 600-XIV,
25 600-XIV,

nr.
nr.
nr.
nr.

11
12
13
14

25 600-XIV, nr. 15
25 600-XIV, nr. 16
25 600-XIV, nr. 17
25 600-XIV, nr. 18
25 600-XIV, nr. 19
25 600-XIV, nr. 20

Stemmingen
25 600-XIV, nr. 25
25 600-XIV, nr. 26
25 600-XIV, nr.
Stemmingen
25 600-XIV, nr. 35
25 600-XIV, nr. 36
25 600-XIV, nr. 37
25 600-XIV, nr. 38
Stemmingen
24 810 (R 1577)

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen over (begroting LNV)
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over een nieuw
herstructureringsvoorstel voor de varkenshouderij
– de motie-Woltjer c.s. over de verhuur van melkquota
– de motie-Woltjer c.s. over de effecten van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid voor de Nederlandse land- en tuinbouw
– de motie-M.B. Vos over biologische zuivelproductie
– de motie-M.B. Vos over investeren in groen
– de motie-M.B. Vos over de huisvesting van kippen
– de motie-Keur c.s. Europese hervormingsvoorstellen voor alle
marktsectoren
– de motie-Ter Veer c.s. over een agentschap voor de veehouderij
– de motie-Stellingwerf over een Starters Overname Reserve
– de motie-Stellingwerf over ondersteuning van de afzet van de biologische
melkveehouderij
– de motie-Stellingwerf over de problemen bij het «verleasen» van melkquota
– de motie-Van der Vlies over verlaging van het BTW-tarief voor biologisch
geteelde producten
– de motie-Van der Vlies over het opstellen van een agrarische
hoofdstructuur
7. Stemmingen over: (Natuurbeleid)
– de motie-Meijer over de bijdrage aan gemeenten voor de instandhouding
van bossen en natuurterreinen
– de motie-Meijer over de rietmaaivergoeding
– de motie-Passtoors over de Regeling Groenprojecten
8. Stemmingen over: (Visserij)
– de motie-Stellingwerf over verlenging van de periode tussen advisering
door het ACFM en de besluitvorming in de Europese Raad
– de motie-Stellingwerf c.s. over toetsing van de ACFM-adviezen
– de motie-Van Waning over een notitie over het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid na 2002
– de motie-Van Waning over een notitie over target fishing mortalities
9. Stemmingen in verband met Rijkswet Goedkeuring van het op 29 mei
1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming
van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke
adoptie (Trb. 1993, 197)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 811

10. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Uitvoering van het op 29 mei
1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming
van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke
adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen en enige andere wetten
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–
–
–
–
–
–
Stemmingen
24 812 (R 1578)

artikelen 1 t/m 13
amendement-M.M. van der Burg c.s. (5)
artikel 14
artikelen 15 t/m 17
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met Wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap in verband met de uitvoering van het op 29 mei 1993 te
’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van
kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
25 321, nr. 11

12. Stemming over: (Les- en cursusgeldwet)
– de motie-Stellingwerf/Van der Vlies over betaling van het lesgeld in drie
gelijke termijnen

Stemmingen
25 661

13. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de
Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de
Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene
nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met
betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband
met herziening van het debiteurenbeleid)
–
–
–
–

Stemmingen
25 600-V

gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl/Bakker (10)
artikelen I t/m XIX
beweegreden
wetsvoorstel

14. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 1998
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
artikelen 06.01 t/m 13.07
amendement-Van der Stoel (23, I)
amendement-Sipkes (24, I)
artikel 13.08
artikelen 13.09 t/m 14.04
amendement-Roethof (20)
artikel 14.05
N.B. artikel 14.06 is vervallen

–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 14.07
amendement-Van der Stoel (23, II)
artikel 14.08
artikel 14.09
amendement-De Haan (15, I)
amendement-De Haan (16, I)
artikel 15.01
artikelen 15.02 t/m 16.03
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
25 600-V, nr. 27
25 600-V, nr. 28
25 600-V, nr. 29
25 600-V, nr. 30
25 600-V, nr. 31
25 600-V, nr. 32
Stemmingen
25 600-V, nr. 34
25 600-V, nr. 35
25 600-V, nr. 36
25 600-V, nr. 37
25 600-V, nr. 38
25 600-V, nr. 39
25 600-V, nr. 40
Stemmingen
25 600-X

amendement-De Haan (17, I)
amendement-De Haan (18, I)
artikel 16.04
artikelen 16.05 t/m 17.06
amendement-Roethof (21)
amendement-Van der Stoel (23, III)
artikel 18.01
artikelen 18.02 en 18.03
amendement-De Haan (15, II)
amendement-De Haan (16, II)
amendement-De Haan (17, II)
amendement-Sipkes (24, II)
artikel 18.04
artikel 18.05
amendement-De Haan (18, II)
artikel 18.06
artikelen 18.07 t/m 18.12
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen over: (begroting Buitenlandse Zaken)
– de motie-Valk/Van Ardenne-van der Hoeven over het openbaar maken van
gegevens over het wapenexportbeleid
– de motie-Van der Hoeven c.s. over de EU-criteria inzake wapenexport
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Verhagen over de verzakelijking van
de betrekkingen tussen Suriname en Nederland
– de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven/Verhagen over de medewerking van
Kongo aan VN-onderzoek naar massamoorden
– de motie-Sipkes over een verdubbeling van het quotum uitgenodigde
vluchtelingen
– de motie-Hessing c.s. over een Europese bedrijfseffectentoets
16. Stemmingen over: (ontwikkelingssamenwerking)
– de motie-De Haan over het bevorderen van «good governance»
– de motie-Dijksma c.s. over het scheppen van duurzame werkgelegenheid in
ontwikkelingslanden
– de motie-Dijksma c.s. over verhoging van de bijdrage aan het
GSO-programma
– de motie-Sipkes over overtollig defensiematerieel
– de motie-Roethof/Dijksma over prioriteit voor projecten in de minst
ontwikkelde landen
– de motie-Roethof/Dijksma over aanvullende bepalingen in het Multilateral
Agreement on Investments
– de motie-Roethof/Dijksma over octrooi op planten en dieren
17. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 1998
– artikelen 1 t/m 4
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikelen 01.20 t/m
02.01
– gewijzigd amendement-Zijlstra c.s. (15, I)
– artikel 02.02
– artikelen 03.20 en 03.21
– gewijzigd amendement-Zijlstra c.s. (15, II)
– artikel 03.22
– artikelen 04.20 en 04.21
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
25 600-X, nr. 26
25 600-X, nr. 27
25 600-X, nr. 28
25 600-X, nr. 29

gewijzigd amendement-Zijlstra c.s. (15, III)
artikel 04.22
artikel 05.20
gewijzigd amendement-Zijlstra c.s. (15, IV)
artikel 05.22
artikelen 06.20 t/m 09.03
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat, onderdeel agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen over: (begroting Defensie)
– de motie-Sipkes over het horizontaaleffectwapen
– de motie-Sipkes over een nieuwe defensienota
– de motie-Van den Doel/De Koning over een verlofspaarsysteem voor het
defensiepersoneel
– de motie-Van den Doel c.s. over een effectievere controle van de
zeebuitengrenzen

25 458, nr. 5

19. Brief naar aanleiding van een verslag van een algemeen overleg KCW en
reorganisatie AB/DLO
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 746

20. Wetsvoorstel Regels inzake een stelsel van varkensrechten en een
heffing ter zake van het houden van varkens (Wet herstructurering
varkenshouderij)
(plenaire afronding)

25 771

21. De Najaarsnota
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA
VVD
D66
rest
Groep Nijpels/Hendriks

25 772

25 773

25 774

25 775

25 776

25 777

25 778

15 minuten
12 minuten
10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

22. de suppletoire begrotingen n.a.v. de Najaarsnota, tw:
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar
1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Binnenlandse Zaken
(VIII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
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25 779

25 780

25 781

25 782

25 783

25 784

25 785

25 786

25 787

25 788

25 789

25 790

25 791

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
23. het debat inzake de Europese Top
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
15 minuten
D66
13 minuten
GroenLinks
7 minuten
overige fracties
5 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
2,5 minuten

25 508

24. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in
verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen
op milieugrondslag

25 172

25. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet (voortzetting)

24 514

26. Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(aanvullende bijdrage)
(Voortzetting)

25 312

27. Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met
de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.
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(Heropening van de beraadslaging)
25 409

28. Wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten en technische
wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van
onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de
expertisecentra
(plenaire afronding)
29. Verslag van een algemeen overleg inzake het regiobeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
30. Verslag van een algemeen overleg inzake de Maasvlakte
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 427

31. de Nota Stedelijke Vernieuwing
(plenaire afronding)
32. Verslag van een algemeen overleg inzake de versterking van de
ruimtelijke economische structuur
met maximum spreektijden van 2 minuten
33. Verslag van een algemeen overleg inzake het politieoptreden tijden de
Europese Top te Amsterdam
34. Brief over de archieven van de MID
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD en D66
5 minuten
GroenLinks
4 minuten
overige fracties
3 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
1,5 minuut
35. Verslag van een algemeen overleg inzake de toezichthouders
melkertbanen
met maximum spreektijden van 2 minuten
36. Verslag van een algemeen overleg inzake het asielbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
Donderdag 18 december aan het einde van de vergadering:

Stemmingen
25 600-XII

25 600-XII, nr. 6
25 600-XII, nr. 7
25 600-XII, nr. 8
25 600-XII, nr. 9
25 600-XII, nr. 10
25 600-XII, nr. 12
25 600-XII, nr. 13
25 600-XII, nr. 14
25 600-XII, nr. 15
25 600-XII, nr. 16

1. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 1998
2. Stemmingen over:
– de motie-Reitsma/Van den Berg over betaalstroken
– de motie-Reitsma c.s. over het project Zandmaas/Maasroute
– de motie-Van Gijzel over een beleidskader inzake marktwerking
spoorvervoer
– de motie-Van Gijzel over een keuzenotitie voor een
hogesnelheidsverbinding met Noord-Nederland
– de motie-Van Gijzel over ongelijkvloerse overwegen
– de motie-Rosenmöller over prioriteit voor de OV-ontsluiting van
Vinex-locaties
– de motie-Blaauw/Van ’t Riet over de Hanzelijn en een
hogesnelheidsverbinding naar Groningen en Friesland
– de motie-Van ’t Riet c.s. over het gebruik van FES-gelden voor openbaar
vervoer in stadsgewesten en Vinex-locaties
– de motie-Van ’t Riet c.s. over het gebruik van lightrail
– de motie-Van ’t Riet/Van Gijzel over consumentenbescherming bij de NS
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25 600-XII, nr. 17
25 600-XII, nr. 19
25 600-XII, nr. 20

– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over een trendbreuk in de ontwikkeling
van de automobiliteit
– de motie-Van den Berg c.s. over de sanering van waterbodems
– de motie-Van den Berg/Biesheuvel over de blokbekledingen op zeedijken

Stemmingen
25 600-A

3. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar
1998

Stemmingen

4. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg over het
MIT:
– de motie-Van ’t Riet c.s. over de vertraging in de aanleg van de A11-oost
en de A59
– de motie-Leers over heroverweging van het besluit tot aanleg van een
geboorde HSL-tunnel in het Groene Hart
– de motie-Leers over toepassing van de combiroadtechniek voor de
goederenlijn Antwerpen-Bergen op Zoom
– de motie-Leers over de ombouw van rijksweg 33 tot volwaardige autoweg
– de motie-Van Heemst c.s. over het werken met een combinatie van
rijksgeld en private investeringen voor een aantal projecten
– de motie-Van Heemst over een maximaal gebruik van spoor- en
waterwegen voor goederentransport
– de motie-M.B. Vos over de spoorverdubbeling Woerden-Geldermalsen
– de motie-Verbugt/Van Heemst over verbetering van het onderliggend
wegennet Schiphol
– de motie-Verbugt/Van Heemst over de aanleg van de A50 en de N57
– de motie-Verbugt/Van Heemst over de benodigde toekomstige capaciteit
van de N33
– de motie-Verbugt c.s. over private financiering van het ondergronds
logistiek systeem bij Schiphol
– de motie-Stellingwerf c.s. over de aanleg van de Betuwelijn tussen Kijkhoek
en de Duitse grens
– de motie-Stellingwerf over onderzoek naar combiroad
– de motie-Stellingwerf c.s. over de aanleg van rijksweg N57

25 603, nr. 5
25 603, nr. 6
25 603, nr. 7
25 603, nr. 8
25 603, nr. 9
25 603, nr. 10
25 603, nr. 11
25 603, nr. 12
25 603, nr. 13
25 603, nr. 14
25 603, nr. 15
25 603, nr. 16
25 603, nr. 17
25 603, nr. 18
Stemmingen
25 230, nr. 4
25 230, nr. 5
25 230, nr. 6
25 230, nr. 8
25 230, nr. 9
25 230, nr. 10

5. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg over de
Nota Regionale Luchtvaartstrategie, te weten:
– de motie-Verbugt over meer zeggenschap voor lagere overheden
– de motie-Rabbae over nachtvluchten op regionale vliegvelden
– de motie-Rabbae over toekomstige nachtvluchten op Maastricht Aachen
Airport
– de motie-Rabbae over het dekken van exploitatietekorten van regionale
luchthavens
– de motie-Van Dijke over daling van rijksuitgaven voor regionale luchthavens
– de motie-Meijer/Reitsma over een afkoopsom voor de luchthaven Twente

Stemmingen
25 600-E

6. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 1998

Stemmingen
25 600-VII

7. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (VII) voor het jaar 1998

Stemmingen
25 600-VII, nr. 16

8. Stemmingen over
– de motie-Van der Hoeven c.s. over besluitvorming inzake de bestuurlijke
organisatie in Friesland
– de motie-Van der Hoeven over een eindbalans over de bestuurlijke
vernieuwing
– de motie-Rehwinkel c.s. over de projectbewindspersoon

25 600-VII, nr. 17
25 600-VII, nr. 18
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25 600-VII, nr. 19
25 600-VII, nr. 20
25 600-VII, nr. 23

– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over efficiëntie bij de uitvoering van besluiten
– de motie-Scheltema-de Nie c.s. over het beleid bij de benoeming van
burgemeesters
– de motie-Poppe over het aannemen van giften

Stemmingen
25 600-C

9. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar
1998

Stemmingen
25 600-D

10. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1998

Stemmingen

11. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg over het
Minderhedenbeleid:
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over verbetering van de sociale cohesie op
lokaal niveau
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over de wachtlijsten bij de
jeugdhulpverlening
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een plan van aanpak inzake de
werkloosheid onder allochtone jongeren
– de motie-Gabor c.s. over middelen voor zelforganisaties
– de motie-Gabor/Oedayraj Singh Varma over opvoedingsondersteuning
– de motie-Gabor/Oedayraj Singh Varma over schoolinternaten voor
allochtone leerlingen
– de motie-Oedayraj Singh Varma c.s. over de positie van
minderheidsgroeperingen op de elektronische snelweg
– de motie-Oedayraj Singh Varma/Poppe over de impuls van mediaprojecten
in achterstandswijken
– de motie-H.G.J. Kamp/Fermina over inburgeringprogramma’s voor
oudkomers
– de motie-Fermina c.s. over een beleidsvisie op media en minderheden
– de motie-M.M. van der Burg/Jeekel over het instellen van een landelijk
steunpunt woonwagenbewoners
– de motie-Oedayraj Singh Varma/Gabor over het doelgroepenbeleid voor
woonwagenbewoners

25 601, nr. 9
25 601, nr. 10
25 601, nr. 11
25 601, nr. 12
25 601, nr. 13
25 601, nr. 14
25 601, nr. 16
25 601, nr. 17
25 601, nr. 18
25 601, nr. 19
25 601, nr. 20
25 601, nr. 21

Stemmingen
25 616,
25 616,
25 616,
25 616,

nr.
nr.
nr.
nr.

3
4
5
6

25 616, nr. 7

12. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg inzake
beleidsvoornemens Politie
– de motie-Gabor c.s. over politiesurveillanten
– de motie-Gabor c.s. over een inhaalslag van 2000 voltijdseenheden
– de motie-Gabor over de pepper-spray
– de motie-Van der Hoeven/Gabor over een eindbalans over de bestuurlijke
vernieuwing
– de motie-Van den Berg over specifieke maatregelen i.v.m. de invoering van
het budgetverdeelsysteem

Dinsdag 13 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 14 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 15 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
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3. Regeling van werkzaamheden
4. Verslag van een algemeen overleg inzake het vervolgtraject «de rugzak»
met maximum spreektijden van 2 minuten
25 367 (R 1593)

5. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
verdediging

25 338

6. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en
het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning

25 370

7. Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering
van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde
maatregelen

23 982

8. Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)

24 112

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de
regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende
straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen)

25 524

10. Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16
april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid

25 443

11. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

25 455

12. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot wijziging van artikel 5 van de Grondwet in verband met de
invoering van een opdracht aan de wetgever om regels te stellen omtrent de
behandeling van verzoekschriften

Recesperiodes

–
–
–
–

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 15 december van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling
leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) (25 410)

Kerstreces: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari
Krokusreces: vrijdag 20 februari t/m maandag 9 maart
Verkiezingsreces: vrijdag 17 april t/m maandag 11 mei
Zomerreces: vrijdag 26 juni t/m maandag 24 augustus

Maandag 15 december van 10.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 1997–2001 (25 318)
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Maandag 15 december van 18.30 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel Wijziging van de
bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intrekking van
de Huurwet (24 150)
Woensdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Provinciefonds en
gemeentefonds (25 000-C en D)
Maandag 19 januari 1998 van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Elektriciteitswet (25 621).
Maandag 26 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
ontwerp-HOOP 1998 (25 615)
Maandag 26 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wettelijke regeling
van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb.
20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende
vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en
verschotten (Wet op het notarisambt) (23 706)
Maandag 9 februari 1998 van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Verzelfstandiging Rijksgebouwendienst.
Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten in handen te
stellen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het
Burgerlijk Wetboek (25 759);
b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de financiering van
gemeentelijke toeslagen als bedoeld in artikel 33 van de Algemene
bijstandswet (25 761).
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