Poppe
naar een vluggertje voor de
verkiezingen. Deze Zalmkorting van
ƒ 100 moet daarom door de kiezer
vooral goed gezien kunnen worden
op het aanslagformulier. Ik vraag de
staatssecretaris waarom dat zo
omslachtig moet. Geef de mensen
gewoon ƒ 100 via de belasting! Wat
kost deze rompslomp wel niet? Ik
overweeg om in tweede termijn een
motie in te dienen om dat te
voorkomen. Bovendien geeft deze
maatregel geen enkele garantie dat
wij greep krijgen op de gemeentelijke heffingen. Gemeenten die tot nu
toe nog geen 100% kostendekkendheid berekenden, kunnen dat
bijvoorbeeld nu wel gaan doen. Dan
is alle winst voor de burger weer
weg. De ƒ 100 lost ook het probleem
van de grote verschillen tussen de
gemeenten niet op. Waarom geen
storting in het Gemeentefonds,
gekoppeld aan maxima voor
gemeentelijke lasten? Dat was een
vraag.
Voorzitter! Een deel van de
gemeentelijke inkomsten bestaat uit
precariorechten. Waarom worden de
precariorechten voor telecommunicatiekabels afgeschaft, juist nu
PTT-KPN commercieel is gegaan?
Kan de minister aangeven, wat dit de
gemeenten gaat kosten aan
inkomsten en hoe dit gat of gaatje
straks weer gedicht moet worden
door de gemeenten? Misschien gaat
een deel van die ƒ 100 daardoor naar
de knoppen.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de integratie van de minderheden.
Invoering van de inburgeringscontracten is een goede zaak en wij
hebben dat altijd gesteund. Maar het
is onverteerbaar dat nieuwkomers
verplicht worden, terwijl mensen die
zelf een Nederlandse taalcursus
willen op een wachtlijst blijven
hangen, de zogenaamde outkomers.
Dat is natuurlijk een schandelijke
zaak. Aan vlammende betogen van
mevrouw Noorman en stellingen van
Wallage dat wachtlijsten gebrek aan
geloofwaardigheid van het
inburgeringsbeleid zijn hebben wij
niets, want er zijn nog steeds
wachtlijsten. Er komt een geı̈ntegreerde nota over dit probleem.
Wanneer komt die? Dit was een
vraag. Hoelang moeten de potentiële
cursisten erop wachten? Een kabinet
dat nieuwkomers terecht verplicht
Nederlands te leren is ook verplicht
taalcursussen aan te bieden zonder
daarbij de zogenaamde outkomers
die onze landstaal graag willen leren,

opzij te schuiven. Ik overweeg een
motie op dit punt in te dienen.
Was het verplicht Nederlands
leren vijftien jaar geleden een taboe,
nu lijkt dat te gelden voor het zoeken
naar oplossingen voor het ontstaan
van zwarte wijken en scholen.
Waarom wordt hiertegen niet
voldoende ondernomen? Wij lezen er
niets over. Of moeten wij over tien
jaar concluderen dat het beleid
gefaald heeft?
Voorzitter! De SP heeft schriftelijke
vragen gesteld over de invloed van
de organisatie Grijze Wolven in
Nederland naar aanleiding van een
recent verschenen boek. Wij wachten
de antwoorden af. Misschien kan de
minister nu al reageren op een van
de vragen, namelijk de stelling dat
de Grijze Wolven misbruik hebben
gemaakt en maken van de onvrede
onder de bevolking van Turkse
afkomst en dat dit weer gerelateerd
is aan het falen van het minderhedenbeleid.
Voorzitter! Wat de cultuur van
politieke benoemingen betreft is er
onder Paars niets veranderd. Het
blijft een politiek kwartetspel met een
ontbrekende kaart rondom de
politieke benoeming van commissarissen der koningin. Voor Utrecht is
er een gedoodverfde D66-kandidaat.
Met die ontbrekende kaart lijkt dat
wel goed te komen. Kan de minister
zeggen of nog iemand anders
benoemd zou kunnen worden in
Utrecht? Dit was een vraag. Hoe zit
het met de benoeming van topambtenaren? Er schijnen er steeds
meer te komen van PvdA-huize?
Speelt politieke kleur nu wel of geen
rol bij het benoemen van topambtenaren? Dit was een vraag.
Over gouden handdrukken is de
afgelopen jaren vooral veel
commotie geweest, maar weinig
maatregelen om die te voorkomen. Ik
moet deze minister wel toegeven dat
hij een geweldige prestatie heeft
geleverd op politiegebied. Hij heeft
twee commissarissen van politie in
de regio Rotterdam benoemd. Ik ben
benieuwd hoe dat gaat aflopen, in
ieder geval vast wel in de papieren.
Voorzitter! Ten slotte nog iets over
het aanpakken van corruptie. De SP
heeft meermalen gevraagd om
maatregelen ten aanzien van het
wetenschapsvereiste oftewel artikel
363 van het Wetboek van Strafrecht:
het probleem van de bewijslast
tussen het aannemen van giften en
de relatie met een tegenprestatie. Tot
nu toe is de boot steeds afgehouden,
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maar er lijkt eindelijk iets aan te
komen naar aanleiding van een
Europees protocol. Misschien kan de
minister toelichten, wat er gaat
gebeuren, wanneer en waarom wij
op dit protocol hebben moeten
wachten. Ook hier overwegen wij
een motie in te dienen.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De voorzitter: De bewindslieden
zullen morgenmiddag antwoorden.
Sluiting 0.15 uur
©
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. een koninklijk boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet
Wijziging van de artikelen 140 en 443
van het Wetboek van Strafrecht
(25638).
Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;
2. drie brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der StatenGeneraal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 7 oktober
1997 de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 25188,
25306 en 25314, heeft aangenomen.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3. de volgende brieven:
twee, van de minister van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, over de sterktecijfers van de
politie, de instroom bij het LSOP en
het effect van de 36-urige werkweek
op de sterkte (25600, nr. 39);
een, inzake het ontslag van de heer
Brinkman (25600-VII, nr. 9);
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over de
Nationale ombudsman 2000 (25650);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies van
de Raad van State inzake samenwerkingsscholen (24137, nr. 15);
een, van de minister van
Financiën, ten geleide van de agenda
voor de Ecofin-Raad van 13 oktober
1997 (21501-07, nr. 196);
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een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over het
verbeteren van het handhavingsinstrumentarium (22343, nr. 31);
drie, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van de agenda voor
de Transportraad van 9 oktober 1997
(21501-09, nr. 73);
een, ten geleide van een overzicht
met het verloop van de bezuinigingen in het stads- en streekvervoer
over de jaren 1995-2002 (24686, nr.
15);
een, over de financiering van de
meerkosten van de HSL-Zuid en de
Betuwelijn ten laste van het
programma Rail/Personen (25600, nr.
37);
twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, inzake de Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn en Wetlands en
Natuurbeschermingswet (23580, nr.
23);
een, over het begrotingsonderzoek
LNV (25600-XIV, nr. 5);
een, van de ministers van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van een beleidsnotitie over
kinderarbeid (25640);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over de reservevorming en solvabiliteit in de Ziekenfondswet (25173, nr.
6).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
4. de volgende brieven:
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het evaluatierapport over de
huisvesting van statushouders in
gemeenten;
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de rapportage
’’BVE2000, tweede en derde ronde in
beeld’’;
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de voortgang van een
onderzoek naar de rentesaldering in
het bekostingsstelsel voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
regeringsvoornemen inzake de
vierde nota waterhuishouding;
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een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de eindversie van het
Milieuconvenant glastuinbouw;
twee, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te
weten:
een, inzake de Noodwet geneeskundigen;
een, inzake weigering vergunningaanvraag van de Stichting Medvisie
Gyneprevent voor borstonderzoek;
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift
van een brief die heden aan de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij inzake de
verzelfstandiging van de Dienst
landbouwkundig onderzoek.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
5. een brief van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst, inzake
benoeming van een algemeen
directeur.
Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
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Presidiumbesluit
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te
stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor
Financiën:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter
uitvoering van de richtlijn inzake de
beleggerscompensatiestelsels
(25623);
b. de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
- het voorstel van wet van het lid
Oudkerk houdende wijziging van
artikel 13 van de Wet op de
geneesmiddelenvoorziening (25408);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de orgaandonatie (25636);
- het wetsvoorstel Regels inzake de
verstrekking van subsidies door de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport op het terrein van
de volksgezondheid (Kaderwet
volksgezondheidssubsidies) (25637).
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