25ste vergadering

Dinsdag 30 maart 1999
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, Van den
Berg, Bierman, De Boer, Boorsma,
Braks, Van den Broek-Laman Trip,
Dees, Van Dijk, Van Eekelen,
Eversdijk, Van Gennip, Ginjaar,
Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Loudon, Luijten, Lycklama
à Nijeholt, Maas-de Brouwer, Meeter,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Pitstra, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos, Ruers,
Scholten, Schoondergang-Horikx,
Stevens, Stoffelen, Talsma, TiesingaAutsema, Tuinstra, Varekamp, Ter
Veld, Veling, Verbeek, Vrisekoop,
Werner, Wiegel, Wöltgens, Van de
Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,
en de heer De Vries, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Borst-Eilers, vice-ministerpresident, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer
Cohen, staatssecretaris van Justitie,
en mevrouw Vliegenthart, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Pit, in verband met een medisch
onderzoek;
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Hofstede en Schuurman, wegens
bezigheden elders, alleen het eerste
deel van de vergadering;
Gelderblom-Lankhout en Ketting,
wegens verblijf buitenslands;
Steenkamp, wegens ziekte, ook de
komende tijd;
Le Poole, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is opgenomen aan het
eind van deze editie.)

aanpassingen in het systeem van
selectie voor opleidingen
waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld (25947).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: De leden De Boer en
Pitstra wordt conform artikel 121 van
het Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met wetsvoorstel
25947 te hebben kunnen verenigen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor
het jaar 1999 (26200-XVI).
De beraadslaging wordt geopend.
©

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van onder meer de
Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met vervanging van
de tijdelijke regeling van de
vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf
neergelegde regeling (regeling
nieuw bekostigingsstelsel
exploitatiekosten voortgezet
onderwijs) (25878);
- Wijziging van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 teneinde de
verstrekking van informatie aan
het publiek te verbeteren
(26130);
- Wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende
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De heer Dees (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Het is de eerste keer in
deze kabinetsperiode dat wij een
gedachtewisseling hebben met beide
bewindsvrouwen van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Wij verheugen ons daarover.
In de vorige periode hebben wij met
de minister vele debatten gevoerd
over wetsvoorstellen en over
begrotingen. Die hebben wij altijd als
zeer constructief ervaren. Wij hopen
dat de gedachtewisselingen met deze
bewindsvrouwen ook in deze periode
constructief zijn. Doorgaans zijn in
deze Kamer gelukkig geen moties
nodig om toezeggingen te krijgen op
de punten die hier belangrijk worden
geacht.
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