Azough
verwachten dat dit geld als manna uit de hemel vanwege
besparing op detentie komt, beschouw ik als het iets te
gemakkelijk op het veld afschuiven van de problemen.
Ondanks dit wetsvoorstel wordt de verkokering van
het jeugdbeleid niet tegengegaan. Dit is een fundamenteel probleem. Eerder vandaag heb ik gevraagd om de
aanwezigheid van de minister voor Jeugd en Gezin. Dat
werd niet nodig geacht. Dit bevreemdt mijn fractie en
niet alleen dat; het stelt haar ook teleur. De aanwezigheid
van de minister voor Jeugd en Gezin had duidelijk
gemaakt dat de noodzaak tot het voeren van integraal
beleid daadwerkelijk werd gevoeld. Concrete voorbeelden van nadere verkokering zijn bijvoorbeeld het feit dat
er verschillende instanties komen die moeten beoordelen
of jongeren in aanmerking komen voor behandeling en
of de behandeling effectief is. Nu zal naast Bureau
Jeugdzorg ook de rechter op advies van de Raad voor de
kinderbescherming indiceren. Naast de deskundigen die
in het kader van de Wet op de jeugdzorg werken, zal een
erkenningscommissie bij Justitie Gedragsinterventies
Justitie toepassen. Ik had verwacht dat dit kabinet veel
voortvarender aan de slag zou gaan met het soms
kunstmatige onderscheid tussen Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en Justitie. Het stelt mij teleur dat hier
in ieder geval vandaag geen begin mee is gemaakt. Ik
hoop dat de minister daar vanuit zijn verantwoordelijkheid en sprekend namens de minister voor Jeugd en
Gezin iets meer over zal zeggen en duidelijk maakt hoe
hij mijn kritiek opvat.

2. de volgende brieven:
drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te
weten:
een, ten geleide van agenda van de Informele Raad
(21501-02, nr. 736);
een, inzake beantwoording vragen van het lid Van der
Ham (21501-20, nr. 346);
een, inzake het nucleaire programma van Iran (30800-V,
nr. 76);
twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en
voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

een, over de late aanlevering van de BNC-fiches (22112,
nr. 510);
een, over de actuele stand van zaken over Afghanistan
(27925, nr. 248);
een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van verslag informele bijeenkomst van
EU-ministers voor Ontwikkelingssamenwerking (2150104, nr. 98);
een, van de minister van Justitie, over het slachtofferbeleid (27213, nr. 13);
twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:
een, over de incidenten in het Jongerenhuis Harreveld
(24587, nr. 215);
een, ten geleide van het doorlichtingsrapport van de
Inspectie voor Sanctietoepassing penitiaire inrichting
Rijnmond (24587, nr.216);
twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, te weten:
een, over de aanpak van ’’reltoeristen’’ (30136 en 28684,
nr. 9);
een, inzake uitnodiging informele kennismakingsgesprek
(30800-VII, nr. 43);
een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, ten geleide van vierde voortgangsrapportage over implementatie van het VN Vrouwenverdrag
(30420, nr. 41);
een, van de staatssecretaris van Defensie, over het
multi-purpose fregat (30800-X, nr. 79);
twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over een nadere analyse letselgevallen van
vuurwerk tijdens de jaarwisseling (30800-XI, nr. 87);
een, inzake prioriteiten van VROM voor de komende
kabinetsperiode (30800-XI, n r. 88);
een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
over de projecten ’’Van probleemwijk naar prachtwijk’’en
het ’’Deltaplan Inburgering’’ (30995);
twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te
weten:
een, ten geleide van brochure Veiligheidsstatistieken
Luchtvaart (24804, nr. 43);
een, inzake eventuele verlaging van de APK-frequentie
(30800-XII, nr. 60);
een, van de staatssecretaris van Economische Zaken,
over de relevante van betrouwbare cijfers over het mkb
(29515 en 30800-XIII, nr. 186);
drie, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, te weten:
een, over de afbouw van prijssteun en de ontkoppelde
inkomenssteun (21501-32, nr. 202);
een, over de toepassing van de negatieve vetcorrectie in
de superheffing (28625, nr. 40);
een, over de problematiek door overzomerende ganzen
(29446, nr. 54);
een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de inzet van het kabinet tijdens de
komende participatietop (29544, nr. 87);
een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over de inspanningen op het terrein
van het armoede- en schuldenbeleid (24515, nr. 100);
twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, te weten:
een, inzake een drietal onderwerpen op het beleidsterrein
van de oorlogsgetroffenen (20454 en 25839, nr. 83);
een, ten geleide van rapport Care voorde toekomst
(30597, nr. 6);
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De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: Wij zijn aan het einde van de eerste
termijn van de kant van de Kamer gekomen. Er zijn heel
veel vragen gesteld. Gezien de tijd, zie ik ons niet
vanavond nog de beantwoording van de minister én de
tweede termijn afronden. Wij zetten dit debat daarom op
een nader te bepalen moment voort.
Sluiting 22.29 uur
©
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel
van (rijks)wet houdende Wijziging van de
Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en
telecommunicatie-autoriteit ter uitvoering van de
roamingverordening (30994).
Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende
stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;
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Lijst van ingekomen stukken
een, van de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, over de mogelijke gevolgen van het
Coalitieakkoord (30996);
elf, brieven van de Algemene Rekenkamer, te weten:
een, ten geleide van rapport ’’Sociale werkvoorziening.
Terugblik 2007’’ (28130, nr. 5);
een, ten geleide van rapport ’’Groene Stroom. Terugblik
2007’’ (29630, nr. 4);
een, ten geleide van rapport ’’Geluidsisolatie Schiphol
fase 2. Terugblik 2007’’ (29750, nr. 14):
een, ten geleide van rapport ’’Fraudebestrijding: stand
van zaken 2004. Terugblik 2007’’ (29810, nr. 4);
een, ten geleide van rapport ’’Toezicht op Luchtverkeersleiding Nederland. Terugblik 2007’’ (29825, nr. 5);
een, ten geleide van rapport ’’Voortgang bodemsanering.
Terugblik 2007’’ (30015, nr. 14);
een, ten geleide van rapport ’’Functioneren Kustwacht
Nederland. Terugblik 2007’’ ( 30060, nr. 8);
een, ten geleide van rapport ’’Aanpak lokaal veiligheidsbeleid. Terugblik 2007’’ (30085, nr. 3);
een, ten geleide van rapport ’’Premie-inning werknemersverzekeringen. Terugblik 2007’’ (30130, nr. 6);
een, ten geleide van rapport ’’Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland. Terugblik 2007’’
(30149, nr. 4);
een, ten geleide van rapport ’’Gebruik van grenscontroles
bij Terrorismebestrijding. Terugblik 2007’’ (30315, nr. 5).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake reactie op de aanhangige wetsvoorstellen, nota’s en brieven;
een, van de minister van Economische Zaken, over
energiesubsidies in Zuidoost Limburg;
een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de uitwerking WAO-paragraaf coalitieakkoord;
een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, inzake brief Gemeente Deurne over een pijnkenniscentra;
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, ten geleide van de Voortgangsrapportage Wmo.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan
de betrokken commissies en niet te drukken;
4. de volgende brieven:
een, van mister Mohammad Yunus Qanoni, President
of the Nationale Assembly of the Islamic Republic of
Afghanistan, met gelukwensen aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal met haar benoeming
tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
een, van de A.J. Maat inzake zijn ontslag bij het
Europees Parlement per 10 april 2007;
een, van E. Douwes, over voeding als enige medicijn.
Deze brieven e.a. liggen op de Griffie ter inzage.
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