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Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Verbeet
Tegenwoordig zijn 108 leden, te weten:
Agema, Anker, Aptroot, Arib, Van Baalen, Bashir, Van
Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blok, Van Bochove,
Boekestijn, Boelhouwer, Bouchibti, Brinkman, Ten
Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Depla, Dezentjé
Hamming, Dibi, Jasper van Dijk, Jan Jacob van Dijk, Van
Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Ferrier, Van
Gennip, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Graus, Van
Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Heerts,
Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen,
Jacobi, Jager, Kalma, Kamp, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, De Krom, Kuiken,
Langkamp, Leijten, Lempens, Madlener, Mastwijk,
Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt,
Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der
Meer, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs,
Roemer, De Rooij, De Roon, De Rouwe, Samsom,
Schermers, Schinkelshoek, Slob, Smeets, Smilde,
Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Tang,
Teeven, Timmer, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet,
Verdonk, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de
Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers,
Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemsevan der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,
en de heer Rouvoet, viceminister-president, minister voor
Jeugd en Gezin, de heer Hirsch Ballin, minister van
Justitie, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
de heer Heemskerk, staatssecretaris van Economische
Zaken, de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Bussemaker,
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat er geen
afmeldingen zijn.
Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
jeugdzorg en de Wet van 20 december 2007, Stb.
578 (Reparatiewet gesloten jeugdzorg) (31373).
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Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging, na
goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de
wettelijke regels over de voorzieningenplanning
bij scholen (31310).
De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap van harte welkom. Ik neem aan
dat het niet nodig is om keiharde afspraken over het
aantal interrupties te maken. Ik zie dat dit inderdaad niet
het geval is.
De algemene beraadslaging wordt geopend.
©
De heer Heijnen (PvdA): Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor het uitstekende technisch overleg dat over
dit wetsvoorstel is gehouden. De materie is ingewikkeld,
maar het technisch overleg heeft ons zeer geholpen. De
Partij van de Arbeid staat voor goed geoutilleerde en
goed gespreide schoolgebouwen, ook wat betreft
denominaties. Deze schoolgebouwen moeten niet te
groot zijn. In schoolgebouwen van deze tijd kunnen
leerkrachten als professionals goed aan de slag en
hoeven zij zich niet te schamen voor het wandelen met
een broodtrommeltje over tochtige gangen, voor
stinkende toiletten, voor veel te veel kinderen in te volle
klaslokalen, kortom voor arbeidsomstandigheden die niet
passen bij het hoogwaardige beroep van leerkracht.
Toen ik in 1998 als wethouder Onderwijs in Den Haag
aantrad, heb ik moeten vaststellen dat te veel scholen,
ook voor voortgezet onderwijs, er niet goed bij stonden.
De afgelopen jaren is er een geweldige inhaalslag
gemaakt, maar wij zijn er nog niet. Wij moeten er volop
mee doorgaan. Onze fractie is van mening dat dit
wetsvoorstel daaraan in positieve zin gaat bijdragen.
Gemeenten en schoolbesturen moeten in regio’s sneller
tot afspraken kunnen komen om goede onderwijshuisvesting en goede spreiding te realiseren. Wij staan
daarom ook positief tegenover dit wetsvoorstel. Ik heb
wel een aantal opmerkingen en vragen.
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