38ste vergadering

Dinsdag 30 juni 2009
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:
Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Benedictus,
Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Flierman, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen,
Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, HuijbregtsSchiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, KneppersHeijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst,
Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden, Linthorst,
Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters,
Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Schaap,
Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Strik,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen, TimmermanBuck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, De
Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld, Willems en
Yildirim,
en de heer Rouvoet, viceminister-president, minister voor
Jeugd en Gezin, de heer Hirsch Ballin, minister van
Justitie, de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer De Jager, staatssecretaris
van Financiën, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat is
ingekomen bericht van verhindering van het lid:
Böhler, wegens ziekte.
Dit bericht wordt 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.

verzoek van de fractie van de VVD het wetsvoorstel
Wijziging Inning van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (31575) van de lijst met hamerstukken van
vandaag wordt afgevoerd. Over dit wetsvoorstel zal op
voorstel van de commissie voor Justitie direct na afloop
van de stemmingen een kort plenair debat volgen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne
en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (31527);
- het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn
nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot
oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke
informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke
informatie) (31771);
- het wetsvoorstel Wijziging van een aantal
wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving
2009) (31811);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet
(vereenvoudiging en herschikking grondslagen
lagere regelgeving) (31722);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet
om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang
van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren
aan langdurig zieke oudere werknemers indien
voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was
van werkloosheid van ten minste 52 weken
(Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij
ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen) (31869).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Dan zijn nu aan de orde de stemmingen.
Ik constateer dat alle leden de presentielijst hebben
getekend.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat op
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