Voorzitter
Grondwet van de bepalingen inzake
de verdediging (26243, R1622);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de
overdracht van het beheer van het
Korps landelijke politiediensten aan
de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (26461);
- het wetsvoorstel Invoering van een
verbod tot het vervaardigen,
voorradig hebben en verspreiden
van drukwerken of andere voorwerpen die, in verband met de invoering
van de euro, ten onrechte de indruk
zouden kunnen wekken dat zij wettig
betaalmiddel zijn, alsmede aanpassing van het Wetboek van Strafrecht
(26492);
c. het debat naar aanleiding van de
Europese top te Tampere met
maximumspreektijden van 10
minuten voor de fracties van PvdA,
VVD en CDA, van 7 minuten voor de
fracties van D66 en GroenLinks en
van 5 minuten voor de overige
fracties.
Ik stel voor, aan de orde te stellen in
de vergaderingen van 2, 3 en 4
november:
a. de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 2000
(26800-VI);
b. de gezamenlijk behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor het
jaar 2000 (26800-XII);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2000 (26800-A);

(26415);
- het voorstel van wet van de leden
Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en
Van ’t Riet houdende nieuwe regels
over het toekennen van bijdragen
aan lagere-inkomensgroepen ten
behoeve van het verkrijgen en
kunnen blijven bewonen van een
eigen woning (Wet bevordering
eigenwoningbezit) (25309).
Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 9, 10 en 11
november:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000
(26800-VIII);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Tracéwet (eerste tranche) (26343);
- de financiële activiteiten van de
provincie Zuid-Holland (26721).
Met betrekking tot de spreektijden zal
ik later een voorstel doen.
Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 16, 17 en 18
november:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) voor
het jaar 2000 (26800-XI).
Ik stel voor, de stemmingen over de
moties Derde eeuw spoor te
verplaatsen naar 26 oktober a.s.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Feenstra.

c. de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet en
enkele andere wetten onder meer
met het oog op verbetering van het
toezicht op de uitvoering van
aanvullende pensioenregelingen,
invoering van een verbod op
uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de
regels inzake waardeoverdracht van
pensioen en aanspraken op pensioen
(wijziging PSW in verband met
toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)

De heer Feenstra (PvdA): Mevrouw
de voorzitter! Bij de Europese
investeringsbank loopt al heel lang
een aanvraag voor een investeringsprogramma voor twee kerncentrales
in Oekraı̈ne. Deze kwestie betreft vier
kabinetsleden. Dit betekent vaak dat
een vraag in het ene overleg wordt
doorverwezen naar een ander
overleg. Op die wijze krijgt de Kamer
onvoldoende helderheid. Ik vraag het
kabinet via u de Kamer hierover een
brief te sturen met de stand van
zaken en met een reactie op de MER
terzake. Vervolgens zal de Kamer
bepalen welke commissie dit betreft
en op welke wijze een en ander in
procedure kan worden gebracht.

Tweede Kamer

Stemmingen

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen
over tien moties, ingediend tijdens
het debat over de Staat van de
Europese Unie, te weten:
- de motie-Timmermans c.s. over de
bijdragen aan het stabiliteitspact
voor Zuidoost-Europa (26580, nr. 3);
- de motie-Timmermans/Verhagen
over een interne markt voor de
Europese defensie-industrie (26580,
nr. 4);
- de gewijzigde motie-Verhagen c.s.
over een grotere verantwoordelijkheid van de EU voor het veiligheidsbeleid in Europa (26580, nr. 14);
- de motie-Verhagen over een
Europees voedselbureau (26580, nr.
6);
- de motie-Verhagen c.s. over Brussel
als enige vergaderplaats (26580, nr.
7);
- de motie-Hessing c.s. over de
kwaliteit van financieel beheer en
controle (26580, nr. 8);
- de motie-Hessing c.s. over
verbetering van het intern functioneren van diverse instellingen (26580,
nr. 9);
- de motie-Karimi over een passende
verhoging van de pre-accessiesteun
(26580, nr. 10);
- de motie-Karimi over Turkije
(26580, nr. 11);
- de motie-Karimi over het opnemen
van de co-decisieregeling voor
fiscale zaken in het verdrag (26580,
nr. 12).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motieTimmermans c.s. (26580, nr. 3).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
Op verzoek van de leden Timmermans en Verhagen stel ik voor, hun
motie (26580, nr. 4) van de agenda af
te voeren.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Verhagen c.s. (26580, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
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Voorzitter
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66 en het CDA voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
Op verzoek van de heer Verhagen
stel ik voor, zijn motie (26580, nr. 6)
van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motieVerhagen c.s. (26580, nr. 7).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

- de motie-Kant over een sluitende
zorg voor psychiatrische patiënten
die nu tussen wal en schip vallen
(25424, nr. 14);
- de motie-Kant over een verbod op
voorrang voor bepaalde groepen op
grond van niet-medische criteria
(25424, nr. 15);
- de motie-Kant over het voor
iedereen toegankelijk maken van
extra zorg (25424, nr. 16);
- de motie-Rouvoet c.s. over
waarborging van de keuzevrijheid
van de patiënt (25424, nr. 17).
(Zie notaoverleg van 27 september
1999.)

In stemming komt de motie-Hessing
c.s. (26580, nr. 8).

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Kant stel ik voor, haar
moties (25424, nrs. 15 en 16) van de
agenda af te voeren.

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hessing
c.s. (26580, nr. 9).

De voorzitter: De motie-Van der
Hoek c.s. (25424, nr. 11) is in die zin
gewijzigd, dat het eerste en het
tweede verzoek thans luiden:

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Karimi
(26580, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Op verzoek van mevrouw Karimi stel
ik voor, haar moties (26580, nrs. 11
en 12) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen
over zeven moties, ingediend
tijdens het notaoverleg over de
notitie inzake geestelijke
gezondheidszorg, te weten:
- de motie-Van der Hoek c.s. over
extramuralisering en vermaatschappelijking (25424, nr. 11);
- de motie-Van Vliet c.s. over
geestelijke gezondheidszorg in een
multiculturele samenleving (25424,
nr. 12);
- de motie-Hermann c.s. over het
persoonsgebonden budget (25424,
nr. 13);

Tweede Kamer

Motie
’’verzoekt de regering een taskforce
te installeren die de extramuralisering en de samenwerking met
relevante instellingen buiten de
geestelijke gezondheidszorg gaat
begeleiden;
verzoekt de regering eveneens
jaarlijkse evaluaties te initiëren op de
vraag of het zorgaanbod in de
regio’s daadwerkelijk op de vraag
aansluit en de Kamer daarover
jaarlijks per brief te informeren,’’.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Van der Hoek, Van
Vliet, Passtoors, Eisses-Timmerman,
Van der Vlies, Rouvoet en Hermann.
Zij krijgt nr. 19 (25424).
De motie-Van Vliet c.s. (25424, nr. 12)
is in die zin gewijzigd, dat de eerste
overweging thans luidt:
Motie
’’overwegende, dat momenteel
gewerkt wordt aan de verdere
implementatie van de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) voor
vluchtelingen en asielzoekers in de
reguliere GGZ;’’.

Stemmingen

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 20 (25424).
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij thans
daarover kunnen stemmen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Van der Hoek c.s. (25424, nr.
19).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Vliet c.s. (25424, nr. 20).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motieHermann c.s. (25424, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van een stemverklaring vooraf.
©
Mevrouw Vos (GroenLinks): Mijn
stemverklaring heeft betrekking op
de motie van mevrouw Kant op stuk
nr. 14 over een speciaal plan voor de
opvang van psychiatrische patiënten
die nu op straat zwerven. Mijn fractie
is het er zeer mee eens dat er voor
deze groep iets gebeurt. Wij zullen
voor de motie stemmen, maar
plaatsen daarbij de kanttekening dat
men altijd het recht moet behouden
deze zorg af te wijzen.
In stemming komt de motie-Kant
(25424, nr. 14).
©
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Rouvoet
c.s. (25424, nr. 17).
De voorzitter: Ik constateer, dat
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