Voorzitter
moties VAO jeugdzorg een week uit
te stellen, zodat nader beraad kan
plaatsvinden.
De voorzitter: Ik stel voor, aan dat
verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Agendapunt 4 is dus
van de agenda afgevoerd.
Het woord is aan de heer Van den
Akker.
De heer Van den Akker (CDA):
Voorzitter! Op 24 mei zullen wij een
algemeen overleg over ORET en
Miliev voeren. Dat overleg had
oorspronkelijk in december moeten
plaatsvinden. De minister voor
Ontwikkelingssamenwerking heeft
ons toen een notitie toegezegd,
getiteld ’’Ontwikkeling en economie’’.
Die notitie zou in maart aan de
Kamer worden gezonden, maar wij
hebben die nog niet ontvangen. Wij
willen deze graag voor het overleg
op 24 mei ontvangen. Bovendien
heeft de minister uitspraken gedaan
die haaks staan op uitspraken van de
staatssecretaris. Daarom willen wij
weten of er sprake is van een
wijziging in beleid.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van het op 11
januari 1995 te Middelburg tot
stand gekomen Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Koninkrijk België en het
Vlaams Gewest tot herziening
van het Reglement ter uitvoering
van artikel IX van het Tractaat
van 19 april 1839 en van
hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2,
van het Tractaat van 5 november
1842, zoals gewijzigd, voor wat
betreft het loodswezen en het
gemeenschappelijk toezicht
daarop (Scheldereglement) (Trb.
1995, 48) (26069).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de
Gerechtsdeurwaarderswet ter
nadere regeling van de gevolgen
van ambtshandelingen van
gerechtsdeurwaarders die in
strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de
Staat (23081).

(Zie vergadering van 9 mei 2000.)

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De artikelen 1 en 2 en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

De heer Atsma (CDA): Mevrouw de
voorzitter! Vorige week heeft de
vaste commissie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij gesproken
over de IBR en de slijtersproblematiek. Mede namens een
aantal andere fracties wil ik vragen
om het verslag van dat AO op de
agenda te plaatsen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in een deel van
de provincie Utrecht (26904).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Gerechtsdeurwaarderswet
(22775).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

(Zie vergadering van 10 mei 2000.)

De heer Schutte (RPF/GPV):
Voorzitter! Het voorstel tot gemeentelijke herindeling rond de stad
Utrecht is er één in een serie,
waarmee wordt beoogd de positie
van een aantal centrumgemeenten in
ons land te versterken. Daarvoor is
soms ook wel aanleiding. Grenzen
gaan knellen als maatschappelijke
ontwikkelingen structureel vanouds
bestaande grenzen overschrijden.
Dat bij het zoeken naar een
oplossing voor zulke knelpunten de
gedachten niet bij alle betrokkenen
dezelfde richting uitgaan, is niet zo
vreemd. Het is dan uiteindelijk aan
provincie en Rijk knopen door te
hakken. De herinnering aan één zo’n
knelpunt ligt ongetwijfeld ook de
minister nog vers in het geheugen.
Maar als ik naast Twentestad ook
Amsterdam en Rotterdam noem, dan
spreken ook deze namen boekdelen.
De volgende voorstellen voor Den
Haag en Eindhoven dienen zich al
aan.
Ik noem al deze plaatsen, omdat
zij gemeenschappelijk hebben dat er

De artikelen 1 t/m 54 en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD,
het CDA en de SGP voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

De voorzitter: Ik zal daar op een
later tijdstip een voorstel voor doen.
Ik neem aan dat wij dit volgende
week kunnen behandelen.

Tweede Kamer

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Atsma.

(Zie vergadering van 10 mei 2000.)
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