Voorzitter
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motieStellingwerf/Van den Berg (22589, nr.
166).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF
en de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Verbugt/
Feenstra (22589, nr. 170).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over de eurokit, te weten:
- de motie-De Haan c.s. over publieke
voorziening vanaf half december
2001 van zowel euromunten als
eurobankbiljetten (25107, nr. 43).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige leden
ervoor, zodat zij is aangenomen.
De heer De Haan (CDA): Voorzitter!
Ik zou de regering willen vragen of,
gegeven de discussie hier in de
Kamer en bij het algemeen overleg,
de minister van Financiën deze motie
ook gaat uitvoeren.
De voorzitter: U kent mijn bezwaar
tegen een dergelijke vraag. Ik ga er
altijd van uit dat moties die de
Kamer aanneemt, uitgevoerd
worden. Ik zie echter dat de minister
van Financiën hieraan iets wenst toe
te voegen.
Minister Zalm: Voorzitter! Ik wil
meteen wel zeggen dat deze motie
niet zal worden uitgevoerd door de
regering.
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Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over de Koerdische dienstweigeraars, te weten:
- de motie-Halsema/De Wit over de
uitzetting van Turks-Koerdische
dienstweigeraars (19637, nr. 532).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium
inzake de benoeming van twee
plaatsvervangend griffiers
(27211).
De voorzitter: Ik stel voor, in
afwijking van het Reglement van
orde niet schriftelijk te stemmen en
met toepassing van de regeling
vastgelegd in Kamerstuk 24663
conform het voorstel van het
Presidium te besluiten.
De beëdiging zal na het zomerreces plaatsvinden.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Geachte medeleden!
Presteren doe je met elkaar; dat is
een gegeven. Wie links ruimte
neemt, heeft een probleem in het
midden. Dat is ook een gegeven. Het
ene VAO’tje is het andere niet en als
de stemmen staken, begint de
volgende dag het reces. Maar het
reces is geen vakantie; dus u kunt de
aangehouden moties in uw rugzak
stoppen. Dat is ook een gegeven. In
ieder geval draait de wereld gewoon
door, linksom of rechtsom, en er
bestaan ook andere kleurenmengsels
dan rood met geel.
Kortom, geachte medeleden, in
alle nederigheid hoop ik dat u in de
komende twee maanden kunt
relativeren en ontspannen. Ik hoop u
geı̈nspireerd en gemotiveerd terug te
zien. Er zijn altijd nieuwe kansen.
Ik wens de zieken onder ons het
allerbeste toe en ik wens u allemaal
een goed reces.

1. de volgende brieven:
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het MDW-project voortijdig
schoolverlaten (24036, nr. 164);
een, van de ministers van
Economische Zaken en van Justitie,
ten geleide van het actieplan
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
vermindering administratieve lasten
(24036, nr. 163);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over de gezondheidszorg (26801,
nr. 41);
een, van het Presidium, inzake
benoeming twee plaatsvervangend
griffiers (27211);
een, van de Parlementaire
werkgroep, ten geleide van het
verslag van het onderzoek werkgroep
vijfde nota ruimtelijke ordening
(27210).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,
inzake Marokkaanse jeugd;
een, van de minister voor Grote
Steden- en Integratiebeleid, ten
geleide van de voortgangsrapportage
CRIEM;
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het voorstel van
wet houdende voorschriften ten
behoeve van de instroom van leraren
in het primair en voortgezet
onderwijs;
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de PM-VOrapportage over de derde en laatste
peilingsronde monitoring tweede
fase in het schooljaar 1999-2000;
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van het verslag van de
53ste World health assembly.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
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3. drie brieven van de Assembly of
Western European Union, ten geleide
van de tekst van de Forty-Sixth
Ordinary Session te Parijs van de
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