Hermans
ik vlak daarna met mijn collega van
Financiën heb gevoerd, heb ik niet
kunnen constateren dat hij tegen mij
zei: jouw claim is ver overtrokken,
omdat een van de bonden een ander
bedrag heeft genoemd. Ik herhaal
dat het mij er niet om gaat om hier
te zwartepieten. Uiteindelijk zullen
onderwijsorganisaties, onderwijsbonden, politiek en bewindslieden er
gezamenlijk voor moeten zorgen dat
wij uit deze moeilijke situatie komen.
Dat beroep doe ik op allen. Het is
niet iets wat alleen maar afhangt van
geld. Het heeft ook te maken met de
bereidheid om er met elkaar uit te
willen komen.
Aanneming van de motie wil ik
ontraden. Ik vind het niet juist om
met een Kameruitspraak in de
richting van het kabinet te moeten
zeggen: ten minste 1 mld. gulden
structurele extra onderwijsmiddelen
in 2001! Ik vind het onjuist dat er
vóór of tijdens de onderhandelingen
met het kabinet Kameruitspraken
komen over de uitkomst van het
overleg. De Kamer moet kijken wat
er uiteindelijk op tafel komt aan extra
investeringen in het onderwijs naast
de zo noodzakelijke vernieuwing.

het eind van deze interpellatie
gekomen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Wij zullen dinsdag
a.s. over de motie stemmen.
Sluiting 18.57 uur

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
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Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. drie brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der StatenGeneraal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 13 maart
2001 de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstelen van wet,
gedrukt onder de nummers 27009,
27154 en 27492 heeft aangenomen
en 26988 (R1645) heeft verworpen.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik wil
een vraag stellen over de staking. Ik
ga ervan uit dat u de laatste bent die
tevreden is als kinderen naar huis
worden gestuurd in het kader van
een staking. Bent u in contact
getreden met de AOb om die bond
ervan te overtuigen dat u veel meer
uit de kast wilt halen dan de AOb,
juist om stakingen te voorkomen?

2. de volgende brieven:
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een
kabinetsreactie n.a.v. Rob-advies
Bestuurlijke Samenwerking en
Democratie Controle en SGBO-studie
Democratische Controle en Wgr
(27400-VII, nr. 44);
een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
inzake herstel van de rundvleesmarkt
(21501-16, nr. 288).

De voorzitter: Dit was de laatste
interruptie in dit debat!

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

Minister Hermans: Het kan geen van
de onderwijsorganisaties in de
onderlinge contacten zijn ontgaan,
dat mijn claim ten aanzien van de
noodzakelijke investeringen voor
2001 hoger lag dan het genoemde
bedrag. Maar nogmaals, het is niet
mijn bedoeling om zwartepieten uit
te delen; ik heb alleen willen
aangeven dat ik stakingen niet goed
vind. Ik had natuurlijk ook nog
kunnen dreigen om naar de rechter
te stappen, maar dat vind ik voor het
totale klimaat niet juist. Wij zullen
uiteindelijk gezamenlijk moeten
proberen, de huidige problemen op
te lossen.

3. een brief van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van de vijfde halfjaarlijkse
voortgangsrapportage milieuwethandhaving: bijlage 1.
De voorzitter stelt voor deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie ter vertrouwelijke
kennisneming door de leden;
4. de volgende brieven:
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake onderzoek ’’geweld
tegen werknemers in de (semi-)
openbare ruimte’’;

De voorzitter: Daarmee zijn we aan
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een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake promotiedag
openbaar vervoer;
een, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, inzake
postvestigingen.
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5. een brief van C.M. de Boer, inzake
afschrift van brieven aan de minister
van Justitie.
De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie;
6. de volgende brieven:
een, van J.J. Smeets, over de
vuurwerkramp te Enschede;
een, van W.G. Verkade, inzake
afschrift van brief aan de minister
van Justitie;
een, van M.J.W. Boogerd, inzake
braakliggende knelpunten in de
organisatie van de Tweede Kamer.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
©
Presidiumbesluit
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te
stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor Justitie:
- Wijziging van de Auteurswet 1912
inzake het reprografisch verveelvoudigen (27617);
- Aanpassing van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG)
nr. 97/55 van het Europees Parlement
en de Raad van 6 oktober 1997 tot
wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG
inzake misleidende reclame teneinde
ook vergelijkende reclame te regelen
(PbEG L 290) (27619);
b. de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs onder
meer in verband met de onderwijsbevoegdheid voor het geven van
onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening en de verklaring
omtrent het gedrag (27616);
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c. de vaste commissie voor Defensie:
- Regels met betrekking tot het
geweldgebruik bij de bewaking van
militaire objecten (Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten)
(27624, R1677);
d. de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat:
- Wijziging van enige bepalingen van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering
van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening
(27615);
- Regeling van de taken voor de
meteorologie en andere geofysische
terreinen (Wet op het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut)
(27623);
e. de vaste commissie voor
Economische Zaken:
- Wijziging van de Statistiekwet 1950
in verband met wijzigingen in de
Europese regels inzake het Intrastatstelsel (27614).
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