Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor
het jaar 1998 (25600-D).
(Zie wetgevingsoverleg van 17
december 1997.)
De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend in het
wetgevingsoverleg over het
Provinciefonds en het Gemeentefonds, te weten:
- de motie-Van der Hoeven over de
regeling zitplaatsenverdeling
(25600-C, nr. 12);
- de motie-Van der Hoeven/Remkes
over de vrijstelling OZB voor
substraatteelt (25600-C, nr. 13);
- de motie-Noorman-den Uyl over de
invorderingswet (25600-C, nr. 14);
(Zie wetgevingsoverleg van 17
december 1997.)
De voorzitter: Mevrouw Van der
Hoeven trekt haar motie (25600-C, nr.
12) in.
Voorts wensen de leden Noormanden Uyl en Van der Hoeven nog een
nieuwe motie voor te stellen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de verbetering
van de veiligheid van het leerlingenvervoer leidt tot extra kosten van 9
mln. per jaar en dat vanwege de
ingangsdatum 1 augustus 1998 voor
dat jaar een bedrag van 4 mln. extra
nodig is;

aantal MLK-LOM-leerlingen een
verhoging staat van het aantal
leerlingen speciaal onderwijs met
meer kostbaar vervoer;
overwegende, dat op grond van de
afspraken Weer samen naar school,
de afspraken in het bestuursakkoord,
de uitgangspunten van de nota
Lokale lasten en artikel 2 van de
Financiële-verhoudingswet de
regering dient aan te geven op welke
wijze deze taakuitbreiding gefinancierd dient te worden;
verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota bij voorrang het benodigde
bedrag toe te voegen aan het
Gemeentefonds,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Noormanden Uyl en Van der Hoeven. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 18 (25600-C).
Deze motie is reeds rondgedeeld. Ik
stel voor, daarover heden ook te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Van der
Hoeven/Remkes (25600-C, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, het GPV, de SGP, de RPF, de
VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het
AOV, de CD en de SP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motieNoorman-den Uyl (25600-C, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motieNoorman-den Uyl/Van der Hoeven
(25600-C, nr. 18).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

overwegende, dat tegenover een
aanvankelijke verlaging van het

Tweede Kamer

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend in het
wetgevingsoverleg over lokale
lastendruk, te weten:
- de motie-Hoekema c.s. over een
microbeeld van bedrijven (25613, nr.
3);
- de motie-Hoekema c.s. over een
gestandaardiseerde grondslag voor
lokale heffingen (25613, nr. 4).
(Zie wetgevingsoverleg van 18
december 1997.)
De voorzitter: De heer Hoekema
trekt zijn motie (25613, nr. 3) in.
De motie-Hoekema c.s. (25613, nr. 4)
is in die zin gewijzigd, dat het dictum
thans luidt:
Motie
’’verzoekt de regering overleg met de
VNG te openen om tot een gestandaardiseerde grondslag voor lokale
heffingen, retributies en leges te
komen,’’.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Hoekema, Remkes en
Van der Hoeven. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 5 (25613).
In stemming komt de gewijzigde
motie-Hoekema c.s. (25613, nr. 5).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de
SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de
groep-Nijpels, het AOV en de CD
voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over twaalf moties, ingediend in
het notaoverleg over het minderhedenbeleid, te weten:
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over verbetering van de sociale
cohesie op lokaal niveau (25601, nr.
9);
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over de wachtlijsten bij de jeugdhulpverlening (25601, nr. 10);
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over een plan van aanpak inzake de
werkloosheid onder allochtone
jongeren (25601, nr. 11);
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