Voorzitter
motie aan over de tijdsindicatie. Dan
weet ik het argument van de minister
wel: het kan niet meer. Daarom is
snelheid geboden.
De voorzitter: Tenzij de heer
Rietkerk stemming over dit onderwerp wenst – ik geloof niet dat de
Kamer een eensluidend oordeel heeft
– stel ik de Kamer voor dat ik
hierover op een nader te bepalen
tijdstip voorstellen zal doen. Dat
voorstel kan zijn dat het niet in een
VAO wordt behandeld, maar dat zien
we dan morgen bij de regeling wel
weer.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Marijnissen.
De heer Marijnissen (SP): Voorzitter!
De New Agenda Coalition is een
groep van landen die in VN-verband
probeert te komen tot een kernwapenvrije wereld. Deze groep heeft
vorig jaar een resolutie ingediend bij
de Algemene Vergadering, maar
Nederland heeft die niet gesteund.
De Nederlandse regering stemde
blanco, onthield zich van stemming,
met nog elf andere NAVO-lidstaten.
Op 8 september jl. is de minister
tijdens een algemeen overleg
gevraagd wat dit jaar het standpunt
van de Nederlandse delegatie is bij
de vergadering van de Verenigde
Naties. De minister kon daar nog
geen uitsluitsel over geven,
aangezien de inhoud van de nieuwe
resolutie, die aanzienlijk is afgezwakt
door de coalition, nog niet bekend
was. Inmiddels is dat wel het geval.
De resolutie wordt van 11 oktober tot
12 november a.s. besproken in het
First Committee. Daar vindt de
voorbereiding plaats. Ik zou daarom
graag een brief van de Nederlandse
regering krijgen met een reactie op
die nieuwe resolutie en een
standpuntbepaling ten aanzien van
dat First Committee, zodat wij daar
eventueel over kunnen spreken in de
Kamer.

er heel snel moet komen. Daar spoor
ik de regering toe aan.
De voorzitter: Wij kunnen de
regering ook aansporen door het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet. Dan wordt het wel
duidelijk.
Aldus wordt besloten.
Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Wijziging van
de Drank- en Horecawet (25969).
(Zie vergadering van 5 oktober 1999.)
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2000
(26800-IXA).

Tweede Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
algemene financiële beschouwingen, te weten:
- de motie-Balkenende over het
aanwenden van de inkomstenmeevallers voor de reductie van de
staatsschuld en investeringen in de
samenleving (26800-IXA, nr. 5);
- de motie-Van Dijke over de
arbeidsparticipatie van ouderen
(26800-IXB, nr. 9).
(Zie vergadering van 6 oktober 1999.)
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Balkenende stel ik voor, zijn
motie (26800-IXA, nr. 5) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Van Dijke.

(Zie vergadering van 6 oktober 1999.)
De artikelen 1 t/m 5, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2000 (26800-IXB).
(Zie vergadering van 8 oktober 1999.)

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter! Ik ben het er volstrekt
mee eens dat die brief er moet
komen, maar twee weken geleden is
de regering in de procedurevergadering van de vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken al gevraagd
om zo’n brief, op initiatief van
GroenLinks. Ik vind dus dat die brief

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 1 t/m 5, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Gelet op het gestelde door de
minister dat hij de Kamer een brief
op dit punt doet toekomen, trek ik
mijn motie (26800-IXB, nr. 9) in.
Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend tijdens
het debat over de Hoeksche Waard,
te weten:
- de motie-Van Wijmen c.s. over
alternatieve vestigingslocaties voor
tuinders (25180, nr. 104);
- de motie-Van Wijmen over een
bedrijfsterrein voor havenafgeleide
bedrijvigheid (25180, nr. 105);
- de motie-Duivesteijn over een
nationaal landschap Hoeksche Waard
(25180, nr. 106).
(Zie vergadering van 6 oktober 1999.)
In stemming komt de motie-Van
Wijmen c.s. (25180, nr. 104).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Op verzoek van de heer Van Wijmen
stel ik voor, eerst te stemmen over
de motie-Duivesteijn (25180, nr. 106)
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