28ste vergadering

Dinsdag 22 april 2008
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:
Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Broekers-Knol,
Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Elzinga,
Essers, Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens,
Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk,
Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van
Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert, Kox, Kuiper,
Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Van der Linden,
Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten,
Peters, Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten,
Rosenthal, Russell, Schaap, Schuurman, Slager,
Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Sylvester,
Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, VedderWubben, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor,
Werner, Westerveld, Willems en Yildirim,
en de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken,
mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de heer
Timmermans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken
en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (31200XVIII).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op dat de Kamer hierbij de
kanttekening plaatst dat bij de afhandeling van
begrotingsstaten die mede betrekking hebben op de
verschillende adviescolleges en planbureaus, de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
minister-president de Kamer hebben toegezegd, geen
onomkeerbare besluiten te zullen nemen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen) (31137);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging in verband met de
invoering van single information en single audit
voor specifieke uitkeringen) (30939).
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Koffeman, Engels, Leunissen en Schouw, 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, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor
het jaar 2008 (31200-IIA);
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Benoeming

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van de brief van de
Huishoudelijke Commissie inzake de benoeming
van een plaatsvervangend griffier (LXIV, A).
De voorzitter: Hiervoor zal de in artikel 113 van het
Reglement van Orde bedoelde procedure van schriftelijke
stemming worden gevolgd. Ik benoem tot stemopnemers
de leden Van der Linden (voorzitter), Dupuis,
Bemelmans-Videc en Rosenthal.
De stemming betreft de kandidatuur van de heer De
Boer.
(Nadat de aanwezige leden schriftelijk hun stem hebben
uitgebracht, worden de stembriefjes door de leden van
het stembureau geteld.)
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Van der
Linden, voorzitter van het stembureau.
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