Yildirim
Graag horen wij hierop een toelichting. Het kabinet kan
wel op onze steun rekenen bij al zijn plannen die bedoeld
zijn om de positie van de sociaal zwakkeren te verbeteren, die de sterk toenemende zwart-wit tegenstellingen
kunnen overbruggen en die bedoeld zijn om de eenheid
van de samenleving te behouden.
©
De voorzitter: Mijnheer Yildirim, ik wil u feliciteren met
uw maidenspeech bij deze eerste algemene politieke
beschouwingen in deze Kamerperiode. Dat u bij deze
gelegenheid voor het eerst in de plenaire vergadering
het woord zou voeren, lag aanvankelijk niet voor de
hand. Pas twee weken geleden werd duidelijk dat u als
zelfstandige fractie in deze Kamer verdergaat. U heeft
hiertoe besloten nadat geen overeenstemming mogelijk
bleek tussen u en de SP of de SP en u. U bent gekozen
met voorkeurstemmen en zet op basis van de mogelijkheden die de Kieswet biedt, uw lidmaatschap van de
Eerste Kamer voort als de Fractie-Yildirim. Hoewel in het
algemeen gesproken afsplitsingen als onwenselijk
kunnen worden beschouwd, is een en ander uw goed
recht. Ik wil dan ook nog eens bevestigen dat deze
Kamer uw stap respecteert.
U bent geboren en getogen in Turkije en bent in
september 1980 om politieke redenen naar Nederland
gekomen. Dat de politiek in uw bloed zit, blijkt ook uit uw
loopbaan sinds uw komst naar Nederland. Van 1986 tot
2002 bent u immers lid geweest van de PvdA. Voor deze
partij was u raadslid in Zwolle van 1994 tot 2002. Ook
voor dit vertegenwoordigende lidmaatschap bent u, tot
twee keer toe zelfs, met voorkeurstemmen gekozen.
Nadien hebt u een overstap gemaakt naar de SP, voor
welke partij u in 2003 en in 2007 bent gekozen als lid van
de provinciale staten van Overijssel. Voor deze partij bent
u tevens lid geweest van het bestuur van de regio
Overijssel en van het partijbestuur.
Mijnheer Yildirim, het behoeft geen verder betoog dat
doorzettingsvermogen u niet kan worden ontzegd. Uw
geschiedenis spreekt voor zich. U maakt deel uit van
deze Kamer met 75 leden die grondwettelijk gelijk zijn
aan elkaar. Daarom heeft ieder van de leden, ongeacht of
deze deel uitmaakt van een grote fractie of een kleine,
gelijke zeggenschap bij de beoordeling van de regering
en de wetgeving die zij ons voorlegt. Dat legt een grote
verantwoordelijkheid op ieders bijdrage, zo ook op die
van u. Als gekozen collega bent u welkom in de senaat.
Ik wens u veel wijsheid toe bij uw werk. Wij zullen uw
verdere verrichtingen in de Kamer met veel belangstelling volgen.
Ik schors de beraadslaging voor felicitaties en voor
een pauze tot 16.45 uur. Ik deel de Kamer mede dat de
minister-president mij te kennen heeft gegeven dat hij op
een aantal vragen van technische of gedetailleerde aard
schriftelijk wil reageren voordat de eerste termijn van de
regering een aanvang neemt.
De beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 15.30 uur tot 16.45 uur
geschorst.
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Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
kamers van koophandel en fabrieken 1997
(30857);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs onder meer in verband met
enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (30988);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de
regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren
(30692);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op
25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te
Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op
10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen
Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten, in het kader van
de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern
Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de
ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2006,
106), alsmede het op 17 juli 2006 te Brussel
totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
betreffende de financiering van de steun van de
Gemeenschap binnen het meerjarig financieel
kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van
financiële bijstand ten behoeve van de Landen en
Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel
vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (Trb.
2006, 207) (30908);
- het wetsvoorstel Intrekking van de artikelen
15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer
met het oog op de opheffing van het Fonds
Luchtverontreiniging en het treffen van enkele
daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing Fonds Luchtverontreiniging) (30998);
- het wetsvoorstel Wijziging van titel 5 van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek (31107).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Op verzoek van de fractie van de VVD is
het wetsvoorstel Regels omtrent de basisregistraties
adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen
en gebouwen) (30968), dat onder voorbehoud als
hamerstuk op de agenda was vermeld, van de agenda
afgevoerd.
Ik deel aan de Kamer mede dat een voorgenomen
beslissing omtrent een ter instemming aangeboden
JBZ-besluit tijdens deze vergadering in de zaal ter inzage
wordt gelegd, conform het voorstel van de commissie
voor de JBZ-raad. Als aan het einde van de vergadering
geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer heeft besloten conform dit advies.
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